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Abstract 

This report describes a research project conducted at Neways Electronics International 
N.V. It concerns a project on Purchasing. A method is developed to form strategies for the 
eight commodity groups within Neways. This method is implemented in the Neways 
organisation. 
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Management Summary 

This master thesis project is performed for Neways Electronics International N.V. Neways 
is an internationally operating supplier of customised industrial and professional electronic 
components and systems. 

Introduction 
Neways' strategy is acting as a supplier and one-stop-provider of customised industrial and 
professional electronic components. For this to be successful, service orientation and the 
establishment and maintenance of long-term relationships with customers are extremely 
important for Neways. A close customer relationship and close cooperation, both internally 
and externally, with a strong emphasis on total cost of ownership, time to market, quality 
and delivery reliability, play an essential role in this. In order to support this strategy the 
purchasing function within Neways should further professionalize towards more Supply 
Chain and Value Chain integration. Instead of focussing only on prices the focus should 
shift to TCO, time to market, quality and delivery reliability. The purchasing function can 
be characterised as purchasing coordination. In order to create competitive advantage 
Neways has implemented a commodity structure in 2005. Eight commodity groups were 
defined based upon unique technologies. The commodity structure centralizes the 
purchasing function and makes pooling of volumes possible and increases Neways buying 
power. In order to develop towards Supply Chain and Value Chain integration first the 
purchasing coordination phase should be completed. In this phase the focus lies in creating 
purchasing synergy. The right way in creating purchasing synergy depends on 
organizational specific aspects. Rozemeijer [2000] defines two criteria that determine in 
which way purchasing synergy should be developed, purchasing maturity and corporate 
coherence. When analysing these two criteria the conclusion is that the commodity 
structure is the right way to create purchasing synergy for Neways. 

Problem definition 
The main cause of this research is that Neways feels that they are not getting the full 
potential out of the commodity structure. After an analysis of the current situation 
regarding the commodity structure the following research problem has been stated: 

"Design a process to develop commodity strategies, and implement this process within 
Neways." 

Commodity strategy development 
Monczka and NEVI conclude that the professionalization of the purchasing function starts 
with the formulation of commodity strategies. Commodity strategy development leads to 
direct savings as well other advantages. Strategy creates a commitment to action, pro
active thought and leads to a set of SMART goals based upon the Neways strategy. 
Within academic literature there is much consensus about which aspects are part of a 
strategy development process. The process designed in this research is based upon 
Strategic Management literature and the commodity strategy development processes of 
Monczka and Purspective. 

4. 
Strategy 
definition 
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The development process consists of six steps. Each step is further divided in sub-steps, 
for each sub-step a methodology or template is created in order to achieve uniformity in 
the way of working and outcomes of the commodity strategy. 

The commodity strategy development process is implemented within Neways following 
seven steps: 

1. Discussion with Director Operations (April - May 2006) 
2. Workshop Commodity Coaches (April 2006) 
3. Presentation Purchasing Managers (April 2006) 
4. Presentation General Management (May 2006) 
5. Kick-Off meeting Commodity Coaches (May 2006) 
6. Kick-Off meeting Commodity Teams (May 2006) 
7. Feedback Commodity Coaches; processes and results (Monthly starting June 2006) 

Implementation 
In order to create purchasing synergy using commodity strategy development the 
implementation process is crucial. Many organizations acknowledge the advantages that 
purchasing synergy can achieve, but only a few companies actually achieve these benefits. 
After a thorough literature review the following five criteria are assumed to be crucial for 
successful implementation of purchasing synergy: Executive management support and 
control, supporting information systems and communication technology, training and 
development of employees, organisation of commodity structure and commitment of all 
involved parties. 

Conclusions 
This research resulted in the following conclusions: 

□ Linking the purchasing function with the Neways strategy. The Neways strategy is 
focussed on becoming a one-stop-provider, becoming a strategic partner for 
customers and integrating the Supply Chain. Key processes are cooperation with 
customers, within Neways and with suppliers. In order to support this strategy the 
purchasing function should develop towards Supply Chain and Value Chain 
integration, the focus should shift towards TCO, quality, time-to-market and 
delivery reliability. 

□ Formulating Purchasing strategy. At this moment there is no explicit purchasing 
strategy formulated. If the purchasing function is linked with the Neways strategy 
a general purchasing strategy should be formulated. This strategy should be 
aligned with the Neways strategy and is the basis for the commodity strategies. 

□ Creating support and commitment within Neways. Support for and commitment to 
the commodity structure is crucial for a successful implementation. Both top 
management as operational divisions should be involved in the commodity 
structure. Clear and extensive communication is essential to create this support 
and commitment. 

□ Cross functional focus. Shifting the focus from price to TCO, quality, time-to
market and delivery reliability requires other disciplines to be involved within the 
commodity structure. 

□ Formulating commodity strategies. The professionalization of purchasing starts 
with the formulation of commodity strategies. Commodity strategies are created 
with the development process described above. 

□ Training employees via Purspective. In order to achieve maximum results the 
commodity teams should be trained in commodity strategy development. 
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Voorwoord 

Dit eindverslag is het resultaat van een onderzoek wat van december 2005 tot juni 2006 
heeft plaatsgevonden bij Neways Electronics International N.V. De afgelopen maanden zijn 
voor mij een prachtige afsluiting van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven geweest. 
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geleerd heb is dat de theorie en een ontwerp niet op zich staan. Hoe goed een ontwerp 
ook is de implementatie en het scheppen van voorwaarden ten einde een ontwerp 
succesvol te maken zijn minimaal zo belangrijk. Ik heb dit proces als zeer leerzaam, 
uitdagend en inspirerend ervaren. Mijn interesse in technologie en ook in de inkoopfunctie 
is nog eens extra gestimuleerd. 

Dit hele proces was niet mogelijk geweest zonder de hulp van anderen. Allereerst wil ik 
Reinoud Brandsen bijzonder bedanken voor de kans die hij mij heeft geboden om bij 
Neways dit onderzoek uit te voeren, en het vertrouwen dat hij al die tijd in mij heeft 
getoond. Daarnaast alle andere mensen binnen Neways, op welke manier dan ook 
verbonden aan mijn onderzoek, die mij hebben geholpen middels het verstrekken van 
informatie en het ondersteunen van mijn ideeen. 
Specifiek wil ik mijn collega's van Neways Industrial Systems B.V. bedanken voor de altijd 
prettige werksfeer en de eindeloos vermakelijke uren. Niet te vergeten de confrontaties op 
de voetbaltafel, waar niet zelden hard tegen hard werd gespeeld en wat er voor heeft 
gezorgd dat ik regelmatig vlijmscherp terugkeerde naar mijn werkplek. 

Vervolgens wil ik mijn TU/e begeleiders Arie Nagel en Arjan van Weele hartelijk danken. 
Bedankt voor de prettige samenwerking, de kritische blik, het bijsturen wanneer 
noodzakelijk maar ook het vertrouwen dat jullie me iedere keer weer meegaven. 

Ten slotte wil ik mijn familie bedanken voor het bieden van de mogelijkheden om te 
studeren en de steun die zij mij hier altijd in hebben gegeven. Vrienden en kennissen die 
mij de nodige afleiding hebben bezorgd, waardoor ik meerdere malen met een frisse blik 
weer aan de slag kon. Erik, zonder onze dagelijkse E-mail activiteiten was ik nooit tot dit 
resultaat gekomen. En Lieke in het bijzonder, bedankt voor alles! 

Niels van Hoof 
Son, juni 2006 
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Afkortingen 

BOM = Bill Of Materials 

BU = Business Unit 

CPO = Chief Purchasing Officer 

CPS = Corporate Purchasing Synergy meeting 

EMR = Electronic Mechanical Resources 

EMS = Electronic Manufacturing Services 

GMM = General Management Meeting 

NAA = Neways Advanced Applications B.V. 

NCWS = Neways Cable and Wire Solutions B.V. 

NEI = Neways Electronics International N.V. 

NIS = Neways Industrial Systems B.V. 

NPR = Non-Product-Related 

OEM = Original Electronic Manufacturers 

PCB = Printable Circuit Boards 

PCBA = Printable Circuit Boards Assembly 

RvB = Raad van Bestuur 

TCO = Total Cost of Ownership 

TQM = Total Quality Management 

WM = Werkmaatschappij( en) 
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Fase I: 

Orientatie 
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Hoofdstuk 1: Het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt een korte introductie op dit onderzoek gegeven, daarna zal de 
opdrachtformulering inclusief onderzoeksvragen warden gedefinieerd. Tevens zal de methode waarop 
dit onderzoek is uitgevoerd en de opbouw en structuur van het rapport warden gepresenteerd. 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Inkoop is lange tijd gezien als een administratieve functie binnen een bedrijf. De laatste 
jaren echter wordt Inkoop steeds meer beschouwd als een strategische functie die kan 
bijdragen aan een verbeterde concurrentiepositie van bedrijven [Gelderman, 2003]. Er is 
dan ook veel gepubliceerd over Inkoop en ook met name over inkoopstrategieen. In veel 
bedrijven is het echter nog vaak zo dat de nadruk in de praktijk ligt op de operationele 
activiteiten. De aandacht met betrekking tot strategieen op het gebied van Inkoop is 
beperkt. 

Zo ook binnen Neways Electronics International N.V. Neways is een leverancier van 
industriele en professionele elektronica. Neways is de laatste jaren sterk gegroeid, niet 
alleen door autonome groei maar ook door acquisities. Dit resulteert in een organisatie die 
opereert via verschillende werkmaatschappijen. Door deze groei door acquisitie is Inkoop 
voornamelijk decentraal geregeld, en heeft iedere werkmaatschappij zijn eigen werkwijze. 
De inkoopfunctie is dus niet meegegroeid met Neways. Om dit gat te dichten is enige tijd 
geleden binnen Neways een nieuwe commodity structuur ingevoerd. Er zijn acht 
commoditygroepen gevormd die boven de verschillende werkmaatschappijen liggen. Dit 
moet resulteren in een verbeterde concurrentiepositie voor Neways Electronics 
International N.V. in plaats van suboptimalisatie over de verschillende 
werkmaatschappijen. 

Op dit moment heeft Neways geen duidelijke en eenduidige strategie voor de 
commoditygroepen. Dit onderzoek concentreert zich op de voordelen van een dergelijke 
strategie en het daadwerkelijk ontwikkelen van een commodity strategie. Dit moet leiden 
tot een effectiever en efficienter inkoopproces voor Neways Electronics International N.V. 
Belangrijk is daarbij dat het onderzoek gebaseerd is op stevig theoretisch fundament. Maar 
daarnaast moet de uitkomst van het onderzoek bruikbaar zijn in de praktijk. Het ontwerp 
moet dan ook relatief eenvoudig te begrijpen en toe te passen zijn. 

1.2 Opdrachtformulering 

In overleg met de Technische Universiteit Eindhoven en Neways Electronics International 
N.V. is gekozen voor de volgende opdrachtformulering. In hoofdstuk 3 zal de 
totstandkoming van deze opdrachtformulering en bijbehorende onderzoeksvragen nader 
warden toegelicht. 

Opdrachtformulering: 

Onderzoeksvragen: 
1. Wat is een goede inkoopstrategie? 
2. Waarom moet een organisatie een inkoopstrategie hebben? 
3. Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van de commodity 

structuur? 
4. Hoe ziet een generiek proces eruit voor ontwikkeling van een inkoopstrategie? 
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Deliverables: 
o Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van de commodity structuur. 
□ Generiek stappenplan om te komen tot een inkoopstrategie voor een 

commoditygroep. 
□ Implementatieplan om voorwaarden en generiek stappenplan succesvol te 

implementeren in Neways organisatie. 

1.3 Methoden van onderzoek 

Dit afstudeerproject is een ontwerp gericht onderzoek. Er zijn verschillende methodes om 
informatie te verzamelen gebruikt, namelijk: 

□ Literatuuronderzoek 
Een uitgebreid literatuuronderzoek is de basis van het onderzoek. Recente 
literatuur op academisch niveau is hiervoor geraadpleegd. 

□ Interviews 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie zijn betrokkenen bij 
de commodity structuur van zoveel mogelijk lagen uit de organisatie ge"interviewd. 
De interviewstructuur is te vinden in bijlage D. Hier staat ook een overzicht van de 
ge"interviewde personen. Om de juistheid van de interviews te toetsen werd ieder 
interview afgesloten met een korte samenvatting waarna de ge'interviewde 
onjuistheden uit het interview kon filteren en aanvullingen plaatsen waar nodig. 

□ Meetings 
Iedere maand vindt een overleg plaats tussen alle commodity coaches en de 
inkoopmanagers van de werkmaatschappijen. Hierin wordt de voortgang en 
werkwijze van ieder commodityteam besproken. Daarnaast is informatie verkregen 
uit wekelijkse meetings van het commodityteam Mechanics. 

□ Data bjnnen Neways 
Beschikbare data binnen Neways is gebruikt in dit onderzoek. Dit varieert van 
financiele data, jaarverslagen tot eerdere onderzoeken binnen Neways. 

1.4 Structuur onderzoek 

De opbouw van dit onderzoek is gebaseerd op de aanpak van Kempen en Keizer [2000). 
Kempen en Keizer onderscheiden drie hoofdfasen, namelijk Orientatiefase, Analysefase en 
Ontwerpfase. De Orientatiefase bestaat uit een introductie op het onderzoek (Hoofdstuk 1) 
en een bedrijfsbeschrijving (Hoofdstuk 2). In de Analysefase wordt een probleemanalyse 
uitgevoerd (Hoofdstuk 3) en vindt een literatuuronderzoek plaats (Hoofdstuk 4) . De derde 
en laatste fase bevat een ontwerp van een generiek proces om te komen tot een 
commodity strategie (Hoofdstuk 5) . Het onderzoek wordt afgesloten met een 
implementatieplan (Hoofdstuk 6). Een overzicht van de opbouw is weergegeven in figuur 
1.1. 

I Orientatiefase II Analysefase III Ontwerpfase 

Het onderzoek Hl Probleemanalyse H3 Ontwerp HS 

Bedrijfsbeschrijving H2 Literatuuronderzoek H4 Implementatie H6 

Figuur 1.1: Opbouw onderzoek 
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Hoofdstuk 2: Bedrijfsbeschrijving 

In dit hoofdstuk zal een bee/d worden geschetst van de projectomgeving. A/lereerst zal een bee/d 
worden gegeven van Neways Electronics International N. V. (NE/). Vervo/gens za/ worden ingegaan op 
Neways Industrial Systems B. V. (NIS) een van de werkmaatschappijen, de organisatiestructuur van 
NIS kan worden gespiege/d aan die van de andere werkmaatschappijen. Ats /aatste za/ Inkoop binnen 
Neways worden behandeld. 

2.1 Neways Electronics International N.V. 

Dit onderzoek vindt plaats binnen Neways Electronics International N.V. (verder aan te 
duiden als Neways), Neways is een leverancier van industriele en professionele elektronica. 
Het hoofdkantoor van Neways is gevestigd op het Science Park Eindhoven te Son. De 
onderneming boekte in 2004 een omzet van € 189,7 miljoen, de ontwikkeling van de 
omzet in de laatste jaren staat weergegeven in figuur 2.1. Van deze omzet in 2004 werd 
66% behaald binnen Nederland, 16% in Duitsland, 13% in de rest van Europa en 5% 
buiten Europa. Neways heeft negen werkmaatschappijen in Nederland, twee in Duitsland, 
twee in China en twee in Oost- Europa. Eind 2004 werkten bij Neways 1.891 medewerkers, 
waarvan 1.220 in Nederland en Duitsland en 671 in Slowakije en China [Neways 
Electronics International N.V., 2004]. 

Netto-omzet in miljoenen Euro's 

2000 2001 2002 2003 2004 

Figuur 2.1: Ontwikke/ing van de netto-omzet 

2005 

D Netto-omzet 

■ half}aar1ijkse netto-omzet 

2.2 Historie, heden en ontwikkelingen binnen Neways 

2.2.1 Historie 

In de laatste decennia is Neways gegroeid van een kleine jobber in de elektronica 
assemblage naar een hoogwaardige leverancier van industriele en professionele 
elektronica. Belangrijkste ontwikkelingen in de historie van Neways zijn: 

1969 Opgericht door Gerard Meulensteen 
1986 Toegetreden tot de Amsterdam Stock Exchange 
1992-1996 Focus op productie acquisitie 
1997 Start Oost-Europese activiteiten 
1998 Uitbreiding Technologie, start Aziatische activiteiten 
2000 Uitbreiding klantenservice 
2002 Uitbreiding Duitse markt, en uitbreiding Aziatische activiteiten 
2003 Uitbreiding klantenservice, verdere integratie in Supply Chain, 

uitbreiding Oost-Europese activiteiten 
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2.2.2 Heden 

Neways is actief in de markt van Electronic Manufacturing Services (EMS). Kernactiviteiten 
van Neways zijn assemblageprocessen bestaande uit het plaatsen van elektronische 
componenten op printplaten (Printed Circuit Board Assembly, ofwel PCBA) en 
systeembouw (in Bijlage B staat een voorbeeld van een flow schema van een elektronica 
assemblage). Neways heeft acht werkmaatschappijen die zijn gespecialiseerd in PCBA, drie 
Neways-werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van systeembouw. Twee Neways
werkmaatschappijen zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van micro
elektronica. Tevens is Neways met twee werkmaatschappijen bezig op het gebied van 
ontwikkeling en productie van kabelsystemen. Figuur 2.2 geeft een overzicht van de 
verdeling van de netto-omzet van 2004 over de verschillende werkzaamheden. In bijlage A 
staat een overzicht van de werkmaatschappijen en de bijbehorende activiteiten. 

Werkzaamheden in % van Netto-omzet 2004 

5% 2% 2°/o 

C PCBA ■ Systeembouw C Kabelassemblage 

CMicro-elektronica ■ Service&. Repair EIOntwikkeling 

Figuur 2.2: Verdeling netto-omzet over werkzaamheden 

Ten behoeve van een efficient contact met haar klanten heeft Neways een aantal bedrijven 
dicht bij hun vestigingsplaats. Door uitbesteding van productie aan werkmaatschappijen in 
Oost-Europa en China worden belangrijke kostprijsverlagingen bereikt. 

In nauw overleg met de klant ontwikkelt en produceert Neways klantspecifieke 
elektronische producten voor de industriele en professionele markt. Neways richt zich 
daarbij op de levering van kleinere, specialistische series met de nadruk op flexibiliteit, 
leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van het product. 

Naast de productie en assemblage van PCB's en kabelsystemen concentreert Neways zich 
meer en meer op ontwikkeling, systeembouw, testen en op service en reparatie. Neways 
levert aan fabrikanten van eindproducten (Original Equipment Manufacturers; OEM's), 
zoals bijvoorbeeld Philips, ASML, Lucent en aan industriele toeleveranciers in diverse 
marktsectoren. Producten van Neways worden onder meer toegepast in de halfgeleider-, 
medische-, telecommunicatie- en automotive-industrie. Neways streeft naar intensieve en 
langetermijn relaties met haar klanten. 

2.2.3 Ontwikkelingen 

Een belangrijke ontwikkeling binnen Neways is de opkomst van de Oost-Europese en 
Aziatische markt. Een belangrijk speerpunt voor Neways is dan ook de uitbreiding van de 
activiteiten op deze markten. 

Daarnaast legt Neways zich steeds meer toe op de ontwikkeling van producten. De 
afgelopen jaren heeft Neways veelvuldig geproduceerd op basis van klanteisen, om 
Neways' concurrentievoordeel te vergroten en kostenvoordelen te behalen zal Neways 
steeds meer de ontwikkeling gaan overnemen van de klant. De klant formuleert de wensen 
en Neways neemt de verdere ontwikkeling op zich. Om dit te ondersteunen is vanaf 2006 
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een nieuwe werkmaatschappij opgezet namelijk Neways Technologies B.V. In figuur 2.1 is 
een schematische weergave te zien van de oude en de nieuwe situatie. 

Idee 

Oude situatie 

Klant 

Nieuwe situatie 

Figuur 2.3: 

Wat Hoe 

Klant 

Ro/verde/ing Neways-Klant 

Hoe 
uitwerken 

2.3 Strategie en doelstellingen Neways 

Hoe 
maken Maken 

Re
productie 

De strategie van Neways is gericht op de ontwikkeling van sterke posities in aantrekkelijke 
deelmarkten. Bij de keuze van de deelmarkten is het uitgangspunt dat Neways een 
toeleverancier is, wat als consequentie heeft dat Neways geen eigen eindproducten op de 
markt brengt. Neways richt zich op deelmarkten die gekenmerkt warden door 
specialistische kleine en middelgrote series. Het gaat in de regel om deelmarkten in de 
professionele markt, maar het betreft oak kleinere series in de markt voor 
consumentenproducten. Klantgerichtheid en het opbouwen van lange termijn relaties met 
klanten hebben een hoge prioriteit in de strategie van Neways. Bij klantgerichtheid spelen 
Total Cost of Ownership, time-to-market, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid een 
belangrijke rol. De missie van Neways luidt als volgt: 

Missie: 

Een kernpunt van de strategie van Neways ligt in het ontwikkelen (oak wel engineering of 
co-development genoemd) van elektronica. Neways speelt daarbij in op 
marktontwikkelingen om samen met, en in opdracht van klanten elektronica te 
ontwikkelen. 
Daarnaast is de strategie van Neways gericht op groei van omzet en nettowinst. Klanten 
vragen hierom. Veel van hen opereren steeds meer internationaal en wensen 
toeleveranciers die in staat zijn hun groei op alle continenten te volgen. Een autonome 
groei van ca. 10 tot 15% per jaar is essentieel, omdat daarmee de interne kracht van de 
onderneming wordt aangetoond. Dit niveau van interne groei is echter niet voldoende om 
de lange termijn groeidoelstellingen te realiseren, daarom wordt oak groei door middel van 
acq u isities nagestreefd. 

Neways is sterk afhankelijk van de relatie met haar toeleveranciers. Dit zijn 
gespecialiseerde distributeurs, of producenten van componenten. Juiste kostprijzen en 
flexibele levervoorwaarden zijn essentiele aspecten in deze relatie. Daarbij zijn 
optimalisering van de inkoop en logistieke processen van cruciaal belang. Neways streeft 
naar langjarige partnerships met een aantal zorgvuldig uitgekozen toeleveranciers. 
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2.4 Neways Industrial Systems B.V. 

Neways bestaat uit verschillende werkmaatschappijen. De zetel van dit onderzoek bevond 
zich in een van deze werkmaatschappijen, namelijk Neways Industrial Systems B.V. 
(verder aan te duiden als NIS). De werkmaatschappijen van Neways zijn op vergelijkbare 
wijze georganiseerd, in deze paragraaf zal de organisatie van NIS warden toegelicht. 

NIS is gespecialiseerd in het leveren en testen van totale elektronische systemen voor de 
industriele markt. De belangrijkste kerncompetenties zijn systeemassemblage, testen, 
optimaal supply-chain management, engineering en het ontwikkelen van testprotocollen. 

NIS is sterk afhankelijk van de halfgeleiderindustrie. Na een hevige dip binnen deze markt 
richt NIS zich nu op uitbreiding van de klantenbasis en op uitbouw van de 
engineeringactiviteiten. Hierdoor is NIS in staat klanten beter te ondersteunen bij de 
tijdige introductie van hun producten in de markt. Tezamen met verdere 
professionalisering van de bedrijfsprocessen realiseerde men in 2004 een omzet van € 
26,0 miljoen. Het aantal medewerkers bij NIS bedraagt 88. 

NIS heeft een functionele organisatiestructuur, de organisatiestructuur is te vinden in 
bijlage A. 

2.5 Inkoop binnen Neways 

2.5.1 Achtergrond Inkoop binnen Neways 

Dit onderzoek zal plaatsvinden op het gebied van Inkoop, derhalve is de inkooporganisatie 
van belang. In de EMS-markt zijn Inkoop en Logistiek cruciale processen om succesvol als 
toeleverancier te kunnen opereren. Dit wordt benadrukt door het inkoopvolume van 
Neways dat in 2004 op ca. 60% van de verkoopomzet ligt. De onderneming is daarmee 
dus sterk afhankelijk van de toelevering van elektronische en andere componenten. 

Vanwege het tempo waarmee Neways de afgelopen jaren is gegroeid, kwam de structuur 
van de organisatie vrijwel nooit overeen met de fase van ontwikkeling waarin Neways zich 
bevond. Door de sterke groei werd Neways geconfronteerd met grotere en professionelere 
klanten. Dit samen met de bewustwording dat ca. 60% van de verkoopomzet 
inkoopgebonden was, heeft geleid tot een ontwikkeling van de inkoopfunctie van zuiver 
operationeel naar een meer strategische functie. De decentrale beslissingsbevoegdheid 
moest warden omgezet naar een meer centrale inkoopfunctie. 
Deze ontwikkeling heeft zich echter nog niet volledig doorgezet. Door de prijsdruk van 
klanten moet inkoop de marges veilig stellen door de nadruk te leggen op lagere 
inkoopprijzen. Daarnaast zorgt de operationele druk binnen de werkmaatschappijen ervoor 
dat de ontwikkeling van een strategische inkoopfunctie niet voldoende aandacht krijgt. 
Tevens zijn de investeringen ten behoeve van inkoop sterk achtergebleven bij de 
investeringen op het gebied van verkoop. [Kothuis, 2002] 

2.5.2 Inkooporganisatie 

Op dit moment is inkoop binnen Neways zowel centraal als decentraal georganiseerd. 
Decentraal heeft iedere werkmaatschappij een eigen inkoopafdeling. Aan het hoofd van de 
inkoopafdeling staat een inkoopmanager, verder zijn er drie functies binnen de 
inkoopafdeling te onderscheiden namelijk initieel inkoper, inkoper en assistent inkoper. Het 
aantal inkopers verschilt per werkmaatschappij . De verantwoordelijkheid voor inkoop ligt 
bij de werkmaatschappijen. 
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Naast de inkoopafdelingen binnen de werkmaatschappijen beschikt Neways over een 
Corporate Purchasing afdeling. Deze afdeling bestaat uit vijf Corporate Purchasers. 
Corporate Purchasing ondersteunt de werkmaatschappijen op het gebied van inkoop, 
bijvoorbeeld bij het uitvoeren van grote projecten of bij gebrek aan capaciteit binnen de 
werkmaatschappij. Corporate Purchasing heeft in principe een adviserende functie. Aan het 
hoofd van Corporate Purchasing staat de Director Operations. Die rapporteert aan de Raad 
van Bestuur. 
Zowel de Director Operations als de directeuren van de werkmaatschappijen nemen plaats 
in de General Management Meeting. Figuur 2.4 geeft een schematische weergave van de 
inkooporganisatie binnen Neways. 

Director NM 

Figuur 2.4: 

Director NJS 

M11nager Inkoop 

lnltleel lnkoper 
Inkoper 

AsSistent 
Inkoper 

Organisatie inkoop 

2.5.3 Commoditystructuur 

Raad van bestuur 

~-----------------------------
' I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ~~~-~1 

I I 
.. J... ... . . .. . . . . .. . . .... . ..... . .. . ... .. . ... I 

I I 

I ~-~-~' I I 

Initieel Inkoper 
Jnkoper 

Asslstent 
Inkoper 

lniti l!el Inkoper 
Inkoper 

Assist@nt 
Inkoper 

Sinds medio 2005 is binnen Neways een commoditystructuur ingevoerd. Dit betekent dat 
alle inkoopcomponenten worden onderverdeeld in een commoditygroep. Onder een 
commodity verstaat Neways een onderverdeling van haar inkoopcomponenten op basis 
van technologieen. Componenten met een overeenkomstige technologie worden geplaatst 
in een commoditygroep. 

Er zijn acht commoditygroepen namelijk, 

1. Interconnection PCB 
Connectoren die op PCB worden geplaatst. 

2. Interconnection Cable and Wire: 
Draden en kabels om systemen en deelsystemen met elkaar te verbinden. 
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3. EMR 
Elektro mechanische componenten, voorbeelden zijn batterijen, led's, zekeringen 
etc. 

4. Mechanics 
Metalen en kunststof behuizingen en strips. 

5. Non-Product-Related 
Goederen en diensten die niet direct gerelateerd zijn aan een BOM. Voorbeelden 
zijn energie, tijdelijke arbeidskrachten, communicatiemiddelen, stickers, etc. 

6. Passives 
Passieve componenten in een systeem, zoals weerstanden en condensatoren. 

7. PCB 
Drager voor elektronische componenten, waarbij koperen bedrading op de drager 
is aangebracht, veelal met etstechnieken. 

8. Semiconductors 
Actieve componenten in een systeem, zoals halfgeleiders. 

Voor iedere groep is een team samengesteld en een coach verantwoordelijk gemaakt. De 
coach is naast betrokken bij de commoditystructuur inkoopmanager bij een van de 
werkmaatschappijen of corporate purchaser. De deelnemers in de commodityteams zijn 
inkopers vanuit de verschillende werkmaatschappijen. In bijlage C staat een overzicht van 
de verschillende commodityteams en de deelnemers hierin. 

Deze teams hebben verschillende taken. Het ontwikkelen van een sourcing strategie, het 
voorbereiden en het uitvoeren van de jaarlijkse onderhandelingen. Deze onderhandelingen 
worden gevoerd namens de verschillende werkmaatschappijen. In plaats van dat iedere 
werkmaatschappij afzonderlijk haar inkoop organiseert, wordt in de commoditystructuur 
het inkoopvolume geclusterd. Op deze manier wordt getracht om schaalvoordelen te 
behalen door een groter volume bij de leverancier te bestellen . Dit resulteert in 
prijsvoordelen als ook een verbeterde servicegraad omdat Neways als een belangrijke 
klant wordt beschouwd door het toegenomen inkoopvolume ondergebracht bij de 
desbetreffende leverancier. 

Ieder jaar maakt iedere werkmaatschappij omstreeks oktober een forecast van het te 
verkopen volume voor het komende jaar. Deze Sales forecast wordt dan met behulp van 
stuklijsten en BOM's vertaald naar een inkoop prognose. Deze prognose wordt 
doorgegeven aan Corporate Purchasing. Corporate Purchasing verdeelt het inkoopvolume 
dan over de verschillende commodities. Dit resulteert in een Budget File voor iedere 
commodity, hierin staat een overzicht van de in te kopen componenten voor die 
commodity. Met deze Budget File gaat het commodityteam dan onderhandelen. Deze 
onderhandelingen dienen voor de jaarwisseling worden afgerond. 

2.5.4 Inkoopontwikkelingsmodel 

In deze paragraaf wordt de inkoopfunctie van Neways beschreven aan de hand van 
onderstaand model [Van Weele, 2002]. Het model onderscheid zes verschillende fasen 
waarin een organisatie zich kan bevinden. Beginnend bij een decentrale inkoopfunctie die 
voornamelijk operationeel gefocussed is, tot een centraal georganiseerde inkoopfunctie 
met een cross-functionele focus. 
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Effectiveness/ 
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Figuur 2.5: Inkoopontwikkelingsmodel [Van Weele, 2002] 

• Electr.Commerce 
activities 

• Contract manuf. 
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Neways bevindt zich op dit moment in de Purchasing co-ordination fase. Deze fase 
kenmerkt zich door een centrale inkoopafdeling, de nadruk ligt op coordinatie over de 
verschillende werkmaatschappijen. En op het nakomen van centraal gerealiseerde 
contracten. Dit is de eerste fase in het model waar een strategie wordt ontwikkeld, met als 
doel het behalen van synergievoordelen. Leveranciersmanagement is een belangrijk aspect 
in deze fase. De nadruk ligt daarbij in het bundelen van inkoopvolume om zodoende 
buying power van een organisatie te vergroten. 

Neways is sterk afhankelijk van enkele grate klanten zoals ASML, Philips Medical Systems. 
Deze organisaties gaan steeds meer klantgericht te werk. Dat wil zeggen dat zaken als 
doorlooptijd en flexibiliteit kernpunten warden in de strategie van deze organisaties. Deze 
behoefte wordt doorvertaald op de leveranciers. Om succesvol te blijven zal Neways mee 
moeten gaan in deze ontwikkeling van toenemende flexibiliteit en klantgerichtheid. Dit 
wordt onderstreept in de strategie van Neways die gericht is op het ontwikkelen van 
strategische partnerships met haar klanten en verdere integratie van de Supply Chain. De 
focus ligt daarbij op Total Cost of Ownership, kwaliteit, levertijd en leverbetrouwbaarheid. 
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Dat wil zeggen dat de komende jaren Neways verder moet groeien binnen het 
inkoopontwikkelingsmodel. De focus moet verschuiven naar internal en external 
integration fase. 
Maar voordat deze groei kan warden ingezet moet eerst de Purchasing co-ordination fase 
goed warden ingericht. Wanneer deze fase succesvol is ingericht kan warden gekeken naar 
verdere ontwikkeling richting de integration fasen. 

Faculteit Technologie Management - Niels van Hoof - juni 2006 



Tu/ e te<:hnische universiteit eindhoven 

Fase II: 

Analyse 
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Hoofdstuk 3: Probleemanalyse 

In dit hoofdstuk za/ een eerste vraagstelling worden weergegeven. De achtergronden achter deze 
vraagstel/ing zullen leiden tot een definitieve prob/eemstelling, deze wordt daarna vertaald in een 
opdrachtomschrijving met bijbehorende onderzoeksvragen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
onderzoeksmethodo/ogie waarmee dit onderzoek za/ worden gestructureerd. 

3.1 Introductie van de opdracht 

Neways opereert in een technologische markt waarin ontwikkelingen snel op elkaar volgen. 
In de periode 2001 tot en met 2003 kende Neways een negatief bedrijfsresultaat, dit werd 
mede veroorzaakt doordat de EMS-markt kromp. Dit heeft geleid tot grondige 
herstructurering binnen Neways. Een belangrijk onderdeel hierbij was het verplaatsen van 
een deel productie naar lage lonen landen in Oost-Europa en Azie. Deze herstructurering 
heeft geleid tot een verbeterde concurrentiepositie en een meer klantgerichte aanpak. 
Mede hierdoor werd direct geprofiteerd van een marktherstel en werd een positief 
bedrijfsresultaat gerealiseerd over 2004. In 2005 is de EMS-markt verder voorzichtig 
aangetrokken, met uitzondering van de halfgeleiderindustrie welke een sterk teruggelopen 
vraag kende. Mede door de volledige consolidatie van het in 2004 overgenomen Neways 
Advanced Applications werd een omzetgroei van 9,6% gerealiseerd. 

200'1• sZQ03- 2002' 

189.7 136.S 15<1.7 20,1.9 

81.1 .S,7.'iJ 64.2. 8S.9 

!l.3 O·.S l .2 2.4 

9,5 7.4 2.9 2.6 

4 .5 1.7 2.9 0. 3 

4.6 6,3 4.D 21 .1 

Tabet 3.1: Financie/e informatie Neways Electronics International N. V. 

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de inkoopfunctie binnen Neways. Naarmate 
Neways blijft groeien en herstructureren zal oak de behoefte aan verdere optimalisatie van 
de inkoopfunctie grater warden. Een van de kernpunten centraal in het beleid van Neways 
is het verbeteren van de samenwerking tussen de werkmaatschappijen. Door het 
verbeteren van deze samenwerking tracht Neways synergievoordelen te behalen, en 
zodoende een sterkere concurrentiepositie te realiseren. Deze nadruk op samenwerken 
leeft zowel bij de Raad van Bestuur als bij Business Unit Management. 

Inkoopsynergie [Rozemeijer, 2000]: 

Een van de voordelen die te behalen zijn met behulp van inkoopsynergie zijn 
kostenreducties. Middels een DuPont-analyse kan warden aangegeven wat de impact van 
een kostenreductie op ingekochte materialen en diensten is op de rentabiliteit van de 
organisatie. 

In 2005 bedroeg het ingekochte volume binnen Neways 59% van de omzet. De Netto 
omzet bedroeg € 207,9 Miljoen. De gerealiseerde winst is€ 5,1 Miljoen en de totale activa 
bedragen € 87,9 Miljoen. [Neways jaarverslag, 2005] 
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Een haalbare en reele reductie van de inkoopgebonden kosten van 2,5% levert een 
rentabiliteitsverbetering van ongeveer 3,5% op. De invloed van kostenvoordelen mede tot 
stand gebracht via inkoopsynergie kunnen dus substantieel zijn. 

Medio 2005 is dan ook een opzet ontwikkeld om de tot dan toe voornamelijk decentrale 
structuur van inkoop om te zetten in een meer centrale structuur. Dit heeft geleid tot een 
commoditystructuur. De inkoopportefeuille is ingedeeld in acht commoditygroepen. Deze 
indeling is gebaseerd op functionele productkarakteristieken, zodanig dat er een grote 
overeenkomst met betrekking tot technologie en mogelijke leveranciers bestaat binnen 
een commoditygroep. De commoditystructuur ligt boven de verschillende 
werkmaatschappijen, dit om inkoop een meer centrale positie te geven binnen de 
organisatie. 

Er is niet een juiste manier om inkoopsynergie te creeren. De benadering om 
inkoopsynergie te bereiken verschilt per organisatie en is afhankelijk van enkele 
organisatie specifieke factoren. Rozemeijer [2000] definieert twee factoren die bepalen op 
welke wijze synergie moet worden gecreeerd, namelijk "purchasing maturity" en 
"corporate coherence". Deze twee factoren gecombineerd levert onderstaande matrix op. 

Figuur 3.2: 

Purchasing 
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Federal Purchasing 
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Purchasing 
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Low 
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Corporate purchasing approaches matrix 
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Central Purchasing 
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"Purchasing maturity" heeft betrekking op de volwassenheid, mate van professionalisering 
van de organisatie. Rozemeijer [2000] stelt dat wanneer de inkoopfunctie van een 
organisatie zich ontwikkelt van een traditioneel georganiseerde operationele functie naar 
een strategische supply chain management functie, de structuur om inkoopsynergie te 
creeren hier bij moet aansluiten. 

De tweede factor is "corporate coherence". Hiermee wordt bedoeld de houding van een 
organisatie ten opzichte van het concept synergie. Wanneer een organisatie op meerdere 
vlakken dan alleen inkoop met synergie bezig is, is de kans dat het creeren van 
inkoopsynergie slaagt ook groter. Belangrijke aspecten hierbij zijn of een organisatie een 
duidelijke en eenduidige strategie heeft, de aanwezigheid van een decentrale dan wel 
centrale organisatiestructuur en de bedrijfscultuur. [Rozemeijer, 2003] 

In bijlage E staat een overzicht van verschillende benaderingen om inkoopsynergie te 
creeren gebaseerd op de mate van purchasing maturity en corporate coherence. 

Voor het bepalen van zowel purchasing maturity als corporate coherence heeft Rozemeijer 
tien vragen opgesteld. Hoe meer vragen met ja worden beantwoord hoe hoger de score. 
Deze vragen zijn beantwoord met behulp van interviews en meetings met personen uit de 
inkooporganisatie van Neways. Deze antwoorden zijn vergeleken met de antwoorden uit 
een interne analyse van de inkoopfunctie [Kothuis, 2002]. 

4. In our company purchasing relates to strategic and truly cross-functional processes, with high 
involvement of line mana ement. 
5. In our com an 

7. There are no significant differences in the role and position of the different purchasing departments 
across the BU's of our com an . 
8. The skills and capabilities of purchasing personnel in the different BU's are more than adequate for 

artici atin in formulatin cor orate urchasin strate ies. 
9. the urchasin de artments in the different BU's o erate on com arable levels of rofessionalism. 
10. The skills and capabilities on the corporate level are adequate for managing corporate purchasing 
s ner . 

Tabet 3.2: Purchasing maturity 

1. Our comoany only concentrates on stronalY related business areas. 
2. Our company has grown mainly through internal growth (instead of through mergers and 
acquisitions). 
3. Our comoany is not structured around comoletely autonomous and stand-alone BU's. 
4. In our comoanv. BU manaaers are comoensated for oarticioatlon in corporate synergy initiatives. 
5. Co-ordination and co-operation between BU is strongly encouraged and supported by corporate staff 
arouos in other areas than ourchasina. 
6. Our company has a coroorate culture that encourages co-operation across BU. 
7. In our company the national organizations have only a limited amount of authority which is 
combined with the alobal efficiencies throuah co-ordination (transnational oraanizatlon). 
8. Our comoany has a uniform and strona coroorate identitv. 
9. In our company there is little (political) conflict between the different "blood groups" (e.g. 
Hierarchical levels and functional deoartments). 
10. Our comoany manaaement information systems are comoatible. 

Tabet 3.3: Corporate coherence 

S' 

Yes 
Yes 
No 

No 
Yes 
No 

No 

No 
Yes/No 

Yes 
No 

Yes 
No 
Yes 

Yes 
No 

No 
No 

Yes 

Conclusie is dat Neways op beide factoren gemiddeld scoort. In het voorgaande hoofdstuk 
is al aangetoond dat de inkoopfunctie zich in de purchasing coordination fase bevind, dit 
komt overeen met een gemiddelde ontwikkeling en professionaliteit van de inkoopfunctie 
wat een gemiddelde score van purchasing maturity bevestigd. Daarnaast is de strategie 
van Neways sinds enkele jaren steeds sterker gericht op samenwerking en het creeren van 
synergie tussen de werkmaatschappijen. Waar voorheen de werkmaatschappijen 
voornamelijk autonoom opereerden wordt het besef steeds groter dat samenwerking 
tussen de werkmaatschappijen essentieel is om de concurrentiepositie van Neways te 
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versterken. Dit wijst op een gemiddelde mate van corporate coherence. De bijbehorende 
benadering heet Coordinated purchasing. In deze situatie bepaalt een centrale coordinator 
het beleid tot samenwerking en promoot het professionaliseren van de inkoopfunctie. 
Inkoopteams warden gevormd met deelnemers vanuit verschillende werkmaatschappijen. 
Verder warden delen van onderhandelingen en contractering gecentraliseerd. Maar de 
werkmaatschappijen blijven zelf verantwoordel ijk voor inkoop. Een mogelijke structuur is 
een matrix waarin inkoopteams, samengesteld uit deelnemers uit verschillende 
werkmaatschappijen, rapporteren aan een corporate purchasing manager. En tevens 
rapporteren aan hun eigen werkmaatschappij [Rozemeijer, 2000). 

Deze situatie komt sterk overeen met de huidige werkwijze binnen Neways. 
Commodityteams zijn gevormd met deelnemers uit verschillende werkmaatschappijen. 
Deze teams rapporteren aan de Director Operations die verantwoordelijk is voor Corporate 
Purchasing. Maar de werkmaatschappijen blijven zelf verantwoordelijk voor inkoop. 

De opzet van de commoditystructuur is dus een juiste manier om inkoopsynergie te 
creeren voor Neways. Echter alleen de keuze voor deze vorm is niet genoeg. Om 
inkoopsynergie te realiseren moet de communicatie en samenwerking tussen vier 
betrokken partijen op de juiste manier warden ingevuld. Deze vier betrokken partijen zijn: 
CEO (top management), CPO (corperate purchasing, groep of individu), Business Unit 
management en inkoopmanagers van de Business Units. De commoditystructuur wordt in 
dit onderzoek dan oak als gegeven beschouwd . Echter de vraag is of de voorwaarden om 
deze Coordinated Purchasing structuur succesvol te implementeren aanwezig zijn. 

De eerste vraagstelling vanuit Neways luidt dan oak: 

In hoofdstuk 2 is al vastgesteld dat de inkoopfunctie binnen Neways zich op dit moment 
bevindt in de Purchasing co-ordination fase binnen het inkoopontwikkelingsmodel van Van 
Weele [2002). Deze fase kenmerkt zich door het realiseren van besparingen door middel 
van inkoopsynergie. Wanneer deze fase succesvol is ingevoerd moet Neways zich gaan 
ontwikkelen richting de integration fasen. In deze fasen komen zaken als supply chain 
optimalisatie, leveranciersontwikkeling en het bedienen van de klant uitvoerig aan bod. In 
deze fasen zal het inkoop- en leveranciersmanagement meer gericht zijn op het behalen 
van strategische voordelen. Maar in de purchasing co-ordination fase ligt de nadruk vooral 
op het creeren van inkoopvoordelen. 

3.2 Problemen in huidige situatie 

In deze paragraaf zal vanuit de vraagstelling door middel van een probleemanalyse een 
probleemstelling warden geformuleerd. Hiervoor wordt de problematiek met betrekking tot 
de commoditystructuur bekeken. 
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3.2.1 Informatiebronnen 

Om deze problematiek in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de volgende methodes: 

□ Interviews 
Om een compleet en correct beeld te krijgen van de problematiek zijn interviews 
gehouden met zowel leidinggevende als uitvoerende personen . Naast de 
commodity coaches, en de Director Operations die verantwoordelijk is voor de 
afdeling Corporate Purchasing en als zodanig ook verantwoordelijk voor de 
commoditystructuur, zijn ook leden van de commodityteams geraadpleegd. Deze 
participeren in het commodityteam maar zijn daarnaast vaak inkoper bij een van 
de werkmaatschappijen. Zodoende is getracht om uit alle lagen van betrokkenen 
input te krijgen over de problematiek omtrent de commoditystructuur. Daarnaast 
is elk interview afgesloten met een korte samenvatting van de gepercipieerde 
problematiek. Op deze wijze is de juistheid van de problematiek vastgesteld, en 
heeft de ge"interviewde de kans om zaken toe te voegen of nog te benadrukken. 
De structuur van de interviews en een lijst van ge"interviewden staan in bijlage D. 
Deze structuur is mede gebaseerd op soortgelijke structuren [Gelderman et al., 
2002]. 

□ Meetings 
Iedere maand vindt een inkoopmeeting plaats waarin alle commoditycoaches en de 
inkoopmanagers participeren. Wanneer gewenst wordt deze meeting aangevuld 
met leden van het Raad van Bestuur en het management van de 
werkmaatschappijen of andere betrokken partijen. Binnen deze meetings wordt de 
voortgang en problematiek binnen de commoditystructuur bediscussieerd. Op deze 
manier is inzicht verkregen in de belangrijkste problemen en aandachtspunten. 
Daarnaast is deelgenomen aan een wekelijkse meeting van het commodityteam 
Mechanics. Ook hier wordt de voortgang en problematiek besproken, alleen dan 
specifiek voor de commodity Mechanics. 

□ DataverzameUng 
Alie spend data van de commodities wordt verzameld in een budget file, hierin 
staat informatie over inkoopvolumes per leveranciers, per werkmaatschappij, per 
commodity etc. Ook staan hier order groottes en prijzen in. Op deze manier is 
inzicht verkregen in de commodity groepen. Daarnaast is informatie verkregen uit 
jaarverslagen en eerdere onderzoeken binnen Neways. Deze informatie is 
voorgelegd aan betrokkenen in de huidige commoditystructuur, op deze wijze is de 
juistheid van deze data geverifieerd. 

De problemen die met behulp van de drie onderzoeksmethoden naar voren zijn gekomen 
zijn geplaatst in een probleemkluwen, deze is te vinden in Bijlage F. Met behulp van deze 
probleemkluwen wordt inzicht verkregen in oorzaakgevolg relaties [Van Aken, Van der Bij 
& Berends, 2001]. Op deze manier kan een duidelijke afbakening plaatsvinden welke 
problemen in dit onderzoek worden aangepakt. 

3.2.2 Analyse huidige situatie Neways 

De huidige situatie binnen Neways zal worden geanalyseerd aan de hand van de 
ontwerpregels die Rozemeijer in zijn onderzoek: "Creating Corporate Advantage in 
Purchasing" [2000] definieert. 

In de laatste jaren is het beleid van Neways vanuit de Raad van Bestuur sterk gericht op 
samenwerking tussen de verschillende werkmaatschappijen. Aan de ene kant is deze 
aanpak gericht op het bundelen van krachten op gebieden als inkoop en logistiek. Aan de 
andere kant richt deze samenwerking zich op de klanten van Neways, om zodoende de 
klant attent te maken op de complementaire diensten die Neways als groep kan verzorgen. 

Voorheen was de inkoopfunctie binnen Neways voornamelijk decentraal geregeld. Iedere 
werkmaatschappij heeft een eigen inkoopafdeling, en deze behandelde het inkoopvolume 
van de betreffende werkmaatschappij. Dit resulteerde in een situatie waarin 
overeenkomstige componenten door meerdere werkmaatschappijen werden ingekocht bij 
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verschillende leveranciers tegen verschillende prijzen. Iedere werkmaatschappij werkte 
dus met eigen leveranciers. Hierdoor werkt Neways als geheel met een groot aantal 
leveranciers, in totaal ruim 1200. Van deze 1200 zijn er 500 leveranciers die slechts een 
product leveren, daarnaast zijn er 600 leveranciers die minder dan € 5000,00 aan 
inkoopwaarde vertegenwoordigen. 

, AanGil Leverandets 

# # 

# # 

# ;j:. # 

# #' 

# # -# 

# # # 

ft # # 

ii # # 

# # 

Tabet 3.4: Inkoopbudget verdeetd over teveranciers en componenten (vertrouwetijk) 

Het is praktisch onmogelijk om met 1200 leveranciers een relatie te onderhouden, daar is 
enorm veel capaciteit voor nodig. Daarnaast is een gevolg van dit grote aantal leveranciers 
dat het volume dat is ondergebracht bij een leverancier relatief klein is. Het totale 
inkoopvolume bedraagt in 2005 circa € 100 Miljoen. Een twintigtal leveranciers levert circa 
50% van dit volume. Ongeveer 1200 leveranciers representeren dan de overige € 50 
Miljoen. 
De waarde die Neways vertegenwoordigt in verhouding tot de totale omzet van een 
leveranciers is dan klein. Wanneer Neways een groter aandeel van de omzet van een 
leverancier beslaat zal deze Neways als een belangrijke klant zien. Hierdoor zal de 
machtsbalans tussen Neways en de leverancier verbeteren vanuit het oogpunt van 
Neways. Hierdoor zullen prijsreducties en verbeterde servicegraad makkelijker te 
realiseren zijn. Daarnaast zijn kostenreducties mogelijk door bijvoorbeeld schaalvoordelen, 
en reducties in administratieve lasten. 

Mede door het grote aantal leveranciers is er dus een groot besparingspotentieel binnen 
Neways. Het besparingspotentieel is circa 5 % van het inkoopvolume dat door de 
commodity structuur wordt behandeld. 

# # # # # # # 

Tabet 3.5: Inkoopvotume verdeetd over de werkmaatschappijen (vertrouwetijk) 

De na te streven besparing is dan ongeveer € 5.000.000. 

I! 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

Tezamen met de nadruk die vanuit de Raad van Bestuur ligt op intensievere samenwerking 
tussen de werkmaatschappijen heeft dit geleid tot de invoering van de 
commoditystructuur. 
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Om de commoditystructuur succesvol te implementeren is communicatie en samenwerking 
tussen vier betrokken partijen van wezenlijk belang [Rozemeijer, 2000]. Deze vier partijen 
zijn: 

o CEO: 
De Raad van Bestuur van Neways bestaat uit twee man, namelijk Vincent de Bok 
en Huub van der Vrande. 

□ Business Unit Management: 
Iedere werkmaatschappij heft een eigen management. Aan het hoofd van dit 
management staat de directeur. In een General Management Meeting hebben de 
directeuren van de werkmaatschappijen rechtstreeks overleg met de Raad van 
Bestuur. 

□ Corporate Purchasing Officer: 
Neways heeft een afdeling Corporate Purchasing, aan het hoofd van deze afdeling 
staat Frans Smulders als Director Operations. De Director Operations neemt oak 
deel aan de General Management Meeting. 

□ Business Unit Purchasing: 
Iedere Werkmaatschappij heeft een eigen inkoopafdeling. Deze inkoopafdelingen 
rapporteren aan de directie van de betreffende Werkmaatschappij. 

Figuur 3.3: Relatiediagram 

Volgens Rozemeijer moet de CPO duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkenheden hebben. 
Deze verantwoordelijkheden moeten de verantwoordelijkheden van de decentrale 
inkoopafdelingen overstijgen. Binnen Neways is het zo dat de afdeling Corporate 
Purchasing slechts een adviserende rol heeft, en geen specifieke beslissingsbevoegdheid. 
De verantwoordelijkheden liggen dus voornamelijk bij de werkmaatschappijen. 

De Raad van Bestuur moet middels mandaat en ondersteuning de CPO ondersteunen. De 
Raad van Bestuur moet duidelijk maken binnen de organisatie, voornamelijk aan het 
management van de Werkmaatschappijen, dat het creeren van inkoopsynergie een 
belangrijk punt is op de agenda van de Raad van Bestuur. De laatste twee jaren is een 
belangrijk speerpunt in het beleid van Neways het intensiveren van de samenwerking 
tussen de verschillende werkmaatschappijen. Deze visie moet warden overgedragen aan 
de directie van de werkmaatschappijen, deze moeten de initiatieven op het gebied van 
inkoopsynergie ondersteunen en hiervoor de capaciteit beschikbaar stellen. Op dit moment 
warden de deelnemers in de commodityteams voor een groat deel bezet door 
werkzaamheden in de werkmaatschappijen. Hierdoor blijft er weinig tijd beschikbaar voor 
de commodityteams. Hierdoor kampen de commodityteams met een capaciteit tekort. Dit 
wordt versterkt doordat het merendeel van de werkzaamheden met betrekking tot de 
commodityteams liggen in de maanden oktober, november en december. In oktober 
krijgen de commodityteams een overzicht van het te onderhandelen volume voor komend 
jaar. Deze onderhandelingen moeten dan voor januari van het nieuwe jaar zijn 
onderhandeld, dit zorgt voor een piekbelasting in de laatste drie maanden van het jaar. 

De inkoopafdelingen van de werkmaatschappijen implementeren de initiatieven die uit de 
commoditystructuur komen. Hierdoor werken ze met een hierarchische baas, namelijk het 
management van de Werkmaatschappij, en een functionele baas, namelijk Corporate 
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Purchasing. Omdat Corporate Purchasing voornamelijk een adviserende rol heeft is de 
directie van de Werkmaatschappijen zowel de functionele als hierarchische baas van de 
inkoopafdelingen. 

De huidige situatie binnen Neways leidt tot een grate mate van vrijblijvendheid. Omdat CP 
geen bevoegdheden hebben die de werkmaatschappijen overstijgen is de betrokkenheid bij 
de commoditystructuur niet hoog. Het management van de Werkmaatschappijen zijn 
verantwoordelijk voor de eigen processen en warden niet voldoende gestimuleerd in het 
ondersteunen van de commoditystructuur om inkoopsynergie te creeren. Het is belangrijk 
om het management van de werkmaatschappijen te overtuigen van de voordelen die te 
behalen zijn door inkoopsynergie [Van Weele & Rozemeijer, 2005]. Om dit te verbeteren 
zal de betrokkenheid van de werkmaatschappijen bij de commoditystructuur moeten 
warden verhoogd. 

Rozemeijer onderscheidt voorts vier methoden om de interactie tussen de vier betrokken 
partijen te organiseren. 

1. Commitment van Raad van Bestuur en management controle 
De Raad van Bestuur heeft aangegeven dat samenwerking tussen 
werkmaatschappijen een van de speerpunten van Neways is. Om dit succesvol na 
te streven moet een partij warden aangesteld met duidelijke 
verantwoordelijkheden om de commoditystructuur te implementeren. Binnen 
Neways is de Director Operations verantwoordelijk voor de commoditystructuur, 
alleen heeft deze geen beslissingsbevoegdheid. 

Om te zorgen dat de commoditystructuur ook daadwerkelijk effect heeft moet er 
management controle plaatsvinden. Hiertoe moeten heldere en specifieke 
doelstellingen warden opgesteld en een strategie warden gevormd hoe deze 
doelstellingen te realiseren. Op dit moment zijn in het kader van de 
commoditystructuur twee algemene doelstellingen geformuleerd, namelijk: 

• Realiseren van een prijsreductie van 5% 
• Verlengen van de betalingstermijn naar 90 dagen 

Er zijn geen specifieke doelstellingen voor de verschillende commodityteams 
opgesteld. Ook is er op dit moment geen eenduidige wijze waarop de 
doelstellingen warden behaald. Het formuleren van specifieke doelstellingen per 
commodity en een eenduidige wijze waarop deze doelstellingen warden 
nagestreefd maakt management controle mogelijk. Op deze wijze kan warden 
bepaald of er daadwerkelijk sprake is van inkoopsynergie. 

2. Informatiesystemen en communicatie technologieen 
Neways is op dit moment bezig met een dataproject met als doel een uniforme 
manier van codering en data-uitwisseling. Alie werkmaatschappijen werken met 
een Baan-systeem. Binnen dit Baan-systeem werkt iedere werkmaatschappij met 
een eigen codering. Nu is boven alle werkmaatschappijen een centraal Baan
systeem werkzaam die de coderingen van de verschillende werkmaatschappijen 
vergelijkt en op basis van een Uniforme Artikel Codering (UAC) aan soortgelijke 
componenten een eenduidige codering verbind. 
De randvoorwaarden met betrekking tot informatie uitwisseling zijn dus 
geschapen binnen Neways. Een uitzondering hierop is de commodity Non-Product
Related. Omdat het grootste gedeelte van dit pakket bestaat uit niet productie 
gerelateerde onderdelen en dus niet BOM-gerelateerd, zijn deze behoeftes niet uit 
Baan te verkrijgen. 

3. Formele organisatiestructuur 
Als formele organisatiestructuur is gekozen voor de commoditystructuur. Eerder is 
al aangegeven dat de commoditystructuur een juiste methode is om 
inkoopsynergie te creeren binnen Neways. Alleen de voorwaarden voor een 
succesvolle implementatie moeten nog warden ingevuld. 

De commodityteams bestaan op dit moment alleen uit inkopers uit de 
verschillende werkmaatschappijen. De meeste commodities binnen Neways zijn 
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technologische componenten zoals semiconducters en PCB's. Het is belangrijk dat 
de juiste kennis over deze componenten en over betrokken leveranciers aanwezig 
is binnen de commodityteams. Een mogelijkheid hiervoor is het invoeren van 
crossfunctionele teams waarin inkopers en engineers deelnemen. 

4. Informele netwerken 
Het gebruik van informele netwerken kan de gedachte van een cooperatieve 
groepsidentiteit ondersteunen. Gedacht kan dan worden aan het organiseren van 
een inkoopdag, vaststellen van criteria waaraan inkoopmanagers aan moeten 
voldoen, corporate training programma's. Binnen Neways wordt niet veel gebruikt 
gemaakt van deze informele netwerken. 
De mate van synergie tussen de verschillende werkmaatschappijen was voorheen 
niet heel groot. Dit is mede veroorzaakt door de historie van Neways. Neways is 
sterk gegroeid door het uitvoeren van verschillende acquisities. Dit betekent dat 
Neways is samengesteld uit een mix van verschillende culturen en werkwijzen. 
Omdat de verantwoordelijkheden voor de operationele activiteiten liggen bij de 
werkmaatschappijen bleven deze werkwijzen en culturen voor een groot deel in 
tact. Daarnaast beschikt Neways niet over een cultuur waarin beleid wordt 
opgelegd of waar strategie en structuur op papier wordt vastgelegd. 
De laatste jaren probeert Neways de samenwerking tussen de verschillende 
werkmaatschappijen te vergroten, onder meer door het profileren van 
samenwerking als een van de belangrijkste speerpunten en het ontwikkelen van 
een uniform datasysteem. 

3.2.3 Prob/eemstel/ing 

De commoditystructuur is een juiste manier om inkoopsynergie te creeren binnen Neways. 
Echter de voorwaarden om deze structuur succesvol te implementeren zijn op dit moment 
niet volledig aanwezig. Daarnaast is het belangrijk dat er management controle kan 
plaatsvinden om te zorgen dat de nagestreefde inkoopsynergie daadwerkelijk gerealiseerd 
wordt. Hiervoor is het van belang dat er duidelijke en specifieke doelstellingen worden 
geformuleerd voor de commodities, en een strategie wordt bepaald op welke wijze deze 
doelen moeten worden gerealiseerd. 

Probleemstelling: 
,1 

3.3 Opdrachtformulering 

in de vorige paragraaf is de probleemstelling gedefinieerd. In deze paragraaf zal deze 
probleemstelling worden vertaald in een opdrachtomschrijving, en de daarbij horende 
onderzoeksvragen. Ten slotte zullen de deliverables van dit onderzoek worden 
weergegeven. 

In overleg met de Technische Universiteit Eindhoven en Neways Electronics International 
N.V. is de volgende opdrachtomschrijving geformuleerd: 

Opdrachtformulering: 
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Op dit moment heeft Neways geen expliciete inkoopstrategie voor de acht commodities. 
Iedere commodity heeft een eigen werkwijze, maar deze werkwijzen zijn niet 
geformaliseerd . Allereerst zal duidelijk worden gemaakt wat een goede inkoopstrategie 
inhoudt en waarom een organisatie een inkoopstrategie moet hebben. Vervolgens zal een 
generiek stappenplan worden ontworpen om inkoopstrategieen te ontwikkelen. Om deze 
strategieen succesvol te implementeren in de Neways organ isatie moeten een aantal 
kritische succes factoren aanwezig zijn . 

Uit de opdrachtformulering volgen de volgende onderzoeksvragen en deliverables. 

Onderzoeksvragen: 
1. Wat is een goede inkoopstrategie? 
2. Waarom moet een organisatie een inkoopstrategie hebben? 
3. Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van de commodity 

structuur? 
4. Hoe ziet een generiek proces eruit voor ontwikkeling van een inkoopstrategie? 

Deliverables: 
o Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van de commodity structuur. 
o Generiek stappenplan om te komen tot een inkoopstrategie voor een 

commoditygroep. 
o Implementatieplan om voorwaarden en generiek stappenplan succesvol te 

implementeren in Neways organisatie. 

3.4 Onderzoeksmodel 

Een onderzoeksmodel structureert het onderzoek, doordat het logische stappen definieert 
die naar het gewenste eindresultaat moeten leiden. Het hier gebruikte onderzoeksmodel 
(figuur 3.2) is gebaseerd op Verschuuren & Doorewaard [2000]. In het onderzoeksmodel 
wordt het object van het onderzoek (stappenplan om te komen tot een commodity 
strategie), de confrontatie tussen theorie en praktijk (literatuur op het gebied van 
Strategisch Management en Inkoop en Supply Chain Management vergleken met de 
huidige situatie) en het resultaat van het onderzoek (implementatieplan) weergegeven. 

Interviews/ 
Desk research 
Neways 

Literatuur 
Strategie
ontwikkel ing 

Interviews/ 
Desk research 
Neways 

Literatuur 
Commodity 
strategie 

Orientatiefase 

◄ ► 

Strategisch 
Management 

Huldige 
werkwlj ze 

Inkoop and 
Supply Chain 
Management 

Analysefase 

Figuur 3.4: Onderzoeksmode/ 
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Hoofdstuk 4: Literatuuronderzoek 

In dit hoofdstuk zal een beschouwing van de literatuur worden gegeven, zowel op het gebied van 
Strategisch Management als op het gebied van Inkoop en Supply Chain Management. Deze kritische 
beschouwing zal als basis dienen voor het ontwerp wat toegespitst wordt op de situatie binnen 
Neways (Hoofdstuk 5). 

4.1 Strategisch belang van inkoop 

Jaren geleden is de ontwikkeling ingezet dat organisaties meer en meer gaan uitbesteden 
en zich alleen nag richten op de kerncompetenties. Een gevolg van deze ontwikkeling is 
het steeds grater wordende aandeel van inkoop in de kosten van een organisatie. Over het 
algemeen wordt 50% tot 90% van de kosten van een eindproduct bepaald door de 
inkoopwaarde [Spekman et al., 1999; Dubois & Pedersen, 2002; Van Weele, 2002; 
Monczka et al., 2005]. 

Inkoop heeft niet alleen grate invloed op de kosten van een organisatie, maar kan oak 
bijdragen aan de kwaliteit van eindproducten door het in toenemende mate richten op de 
kerncompetenties [Gelderman, 2003; Monczka et al., 2005; Baily et al., 2005]. Naast 
directe kostenbesparingen kan de inkoopfunctie oak op indirecte wijze bijdragen aan een 
verbeterde concurrentiepositie van een organisatie, bijvoorbeeld door standaardisatie, 
reductie van kwaliteitskosten, en het terugbrengen van doorlooptijden [Van Weele, 2002]. 

De inkoopfunctie levert dus een aanzienlijke bijdrage aan de prestaties van een 
organisatie. Leveranciers spelen een belangrijke rol in het ondersteunen van de 
concurrentiepositie van een organisatie, hierdoor is het van belang dat de inkoopstrategie 
de corporate strategie ondersteunt [Ellram & Carr, 1994]. Het leveranciersmanagement 
van een organisatie wordt hierdoor een strategische beslissing [Dubois & Pedersen, 2002]. 
"Purchasing is indeed strategic." [Carter & Narasimhan, 1996] 

Door de grate invloed die inkoop heeft op de concurrentiepositie van een organisatie, door 
ender meer directe en indirecte kostenbesparingen en invloed op kwaliteit en doorlooptijd, 
is inkoop daadwerkelijk een strategische functie. Inkoop zou dan oak moeten warden 
betrokken in het ontwikkelen van een corporate strategie, en inkoop moet een eigen 
strategie en doelen hebben. Om te zorgen dat inkoop bijdraagt aan de concurrentiepositie 
van een organisatie moeten strategie en doelen van de inkoopfunctie aansluiten bij 
strategie en doelen van de organisatie [Van Weele, 2002; Baily et al., 2005; Monczka et 
al., 2005]. 

4.2 Ontwikkelingen binnen inkoop 

De bewustwording dat inkoop steeds meer als een strategische functie wordt beschouwd 
heeft geleid tot enkele ontwikkelingen op het gebied van Inkoop. Carter et al. [2000] 
hebben onderzoek gedaan naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Inkoop 
voor de komende tien jaar. De belangrijkste ontwikkelingen hebben betrekking op het 
meer integreren van de Supply Chain. Door de toenemende concurrentie en globalisering 
zijn het tegenwoordig de Supply Chains die met elkaar concurreren in plaats van 
organisaties op zich. Het is belangrijk om door middel van integratie en samenwerking de 
Supply Chain te optimaliseren. Hiertoe is het van belang om een world-class 
leveranciersbestand te ontwikkelen en intensieve relaties met leveranciers te 
onderhouden. 

Er zijn verschillende auteurs die de ontwikkeling van de inkoopfunctie in een aantal fasen 
hebben opgedeeld. [Freeman et al., 1990; Keough, 1994; Van Weele, 2002] De 
ontwikkeling van de inkoopfunctie vindt dan stapsgewijs plaats. De verschillende modellen 
vertonen enkele overeenkomstige karakteristieken: 
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□ Integrale laatste fase 
De meeste modellen bevatten een laatste fase wat als eindstation dient en waar 
alle verbeteringen op gericht zijn. In de laatste fase is inkoop onderdeel in alle 
processen binnen een organisatie, het lijn management is actief betrokken bij de 
strategische beslissingen op het gebied van Inkoop. 

□ status inkoop io organisatie 
De eerste fasen kenmerken zich doordat inkoop laag in de organisatie is geplaatst. 
In de opeenvolgende fasen vindt voorts enige vorm van centralisatie plaats, 
meestal in een gecoordineerde vorm waarbij de verantwoordelijkheden bij de 
werkmaatschappijen blijven liggen. 

□ Leveranciersmanagement 
Het leveranciersmanagement ontwikkelt zich van reactief verder naar 
prestatiemanagement en het verbeteren van prestaties van leveranciers. 
Uiteindelijk in de laatste fase ligt de nadruk op partnerships en samenwerking met 
enkele world-class leveranciers. 

In paragraaf 2.5 is het ontwikkelingsmodel van Van Weele [2002] weergegeven. Daarin is 
aangegeven dat Neways zich op dit moment bevindt in de purchasing coordination fase. 
De strategie van Neways is gericht op het creeren van lange termijn relaties met haar 
klanten. Daarbij spelen zaken als time-to-market, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid een 
belangrijke rol. Neways wil in grotere mate waarde toevoegen voor haar klanten, 
voornamelijk door een gedeelte ontwikkeling en service te verzorgen. Deze ontwikkelingen 
vereisen intensieve relaties tussen Neways en haar klanten. 
Om te zorgen dat Neways als aantrekkelijke partner voor haar klanten wordt gezien is het 
belangrijk dat ook de inkoopfunctie mee groeit in deze ontwikkeling en dat deze aansluit 
bij status waarin de organisatie zich bevindt [Freeman et al., 1990]. De inkoopfunctie zal 
dus moeten groeien naar de laatste fasen van het ontwikkelingsmodel. In deze fasen is het 
creeren van waarde voor de klant het uitgangspunt. Leveranciers moeten het proces en de 
producten van Neways ondersteunen mede door ontwikkeling. Deze ontwikkelingen liggen 
in lijn met de ideeen van Carter dat Supply Chains meer als een geheel opereren. 

Zoals al eerder vermeld bevindt Neways zich in de purchasing coordination fase. Voordat 
de inkoopfunctie kan groeien naar een volgende fase in het ontwikkelingsmodel moet eerst 
de huidige fase goed worden ingericht. Het is namelijk niet mogelijk om met het huidige 
aantal van 1200 leveranciers een relatie te ontwikkelen. De nadruk op dit moment ligt dan 
op het creeren van synergie. Dit wordt onderstreept door de raad van Bestuur van Neways 
die nadrukkelijk aangeeft dat samenwerking tussen Neways en klant, Neways en 
leveranciers en Neways onderling belangrijke speerpunten zijn in de huidige strategie. 

4.3 Creeren van synergie 

Eind jaren zestig van de vorige eeuw introduceerde Ansoff [1968] de term synergie in de 
management wetenschappen. Het idee achter synergie is dat twee of meerdere partijen 
een groter voordeel kunnen behalen door samenwerking dan de som van hun afzonderlijke 
prestaties. Synergie wordt dan ook regelmatig aangeduid met de formule 1 + 1 = 3. 
[Rozemeijer, 2000] 

Het concept synergie kent door de jaren heen een wisselend succes. Porter [1985] stelt 
dat niet het concept van synergie niet zou voldoen, maar juist de implementatie van 
synergie in de praktijk. In de jaren tachtig tot en met begin jaren negentig van de vorige 
eeuw was de algemene ontwikkeling dat organisaties het concept van synergie loslieten 
ten einde de autonomiteit en onafhankelijkheid van de business units te vergroten. Mede 
door de toegenomen concurrentie, de toegenomen mogelijkheden in communicatie- en 
informatietechnologie en een sterker wereldwijd karakter is synergie tegenwoordig een 
steeds belangrijker middel voor organisaties om de concurrentiepositie te verbeteren. 
[Rozemeijer et al., 2003] Deze trend is ook zichtbaar op het gebied van inkoop. Steeds 
meer organisaties onderschrijven het potentieel van synergie binnen inkoop. 
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In hoofdstuk 3 is inkoopsynergie als volgt gedefinieerd: 

Inkoopsynergie kan leiden tot drie potentiele voordelen. [Faes et al., 2000 ; Rozemeijer, 
2000] 

o Voordelen uit informatie 
Het delen van informatie over leveranciers, technologieen, markten, interne 
gebruikers, strategieen, etc. 

o Voordelen uit processen 
Het realiseren van een state-of-the-art inkoopproces in alle lagen van de 
organisatie. Dit wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van een uniforme 
werkwijze, het delen van best-practices uit de organisatie en gezamenlijke training 
en ontwikkeling. 

o Schaalvoordelen 
Het bundelen van inkoopvolume om de Buying Power van de organisatie te 
vergroten. Dit wordt mogelijk gemaakt door standaardisatie, afstemmen van 
behoeftes en het reduceren van leveranciers. 

In zijn onderzoek beschrijft Rozemeijer [2000] vijf verschillende structuren om 
inkoopsynergie in een organisatie te creeren. De keuze voor een bepaalde structuur hangt 
af purchasing maturity en corporate coherence binnen een organisatie. In hoofdstuk drie is 
reeds bepaalt dat de commodity structuur die zojuist is ingevoerd de juiste structuur is 
voor Neways om inkoopsynergie te creeren. 

Alleen de keuze voor coordinatie tussen werkmaatschappijen en de keuze voor een 
commodity structuur is niet voldoende. Om synergie te creeren is het cruciaal dat de 
implementatie op de juiste wijze verloopt. [Faes et al., 2000] 

Om de commodity structuur succesvol te implementeren is cooperatie en communicatie 
tussen vier belanghebbenden essentieel, namelijk Raad van Bestuur, Directie van de 
Werkmaatschappijen, Corporate Purchasing en Inkoopmanagers uit de 
werkmaatschappijen. De volgende aspecten faciliteren de implementatie van de 
commodity structuur. [Rozemeijer, 2000] 

1. Commitment van raad van Bestuur en management controle 
2. Informatiesystemen en communicatie technologieen 
3. Formele organisatiestructuur 
4. Informele netwerken 

Faes et al. [2000] voegen hier nog enkele karakteristieken aan toe om de implementatie 
van een synergieproces tot een succes te maken. 

o Stap voor stap realiseren van synerqie 
Het creeren van synergie is een geleidelijk proces. Organisaties moeten niet 
verwachten dat het proces onmiddellijk resultaten oplevert. Het proces zal een 
grote mate van doorzettingskracht vragen. Belangrijk daarbij is dat het verplichten 
van betrokken partijen geen succes zal opleveren. Beter is het om de betrokken 
partijen te overtuigen van de noodzaak en te wijzen op de voordelen die te 
behalen zijn met behulp van inkoopsynergie. Dit dient niet alleen bij de start van 
een synergieproces te gebeuren maar continue. Op deze manier blijven de partijen 
betrokken, en wordt voorkomen dat de interesse en commitment aan het 
synergieproces verdwijnt. 
Faes et al. [2000] wijzen verder op het domino effect. Het eerste resultaat zal de 
meeste tijd en energie kosten. Maar dit eerste resultaat zal een positief effect 
hebben op de overige betrokken partijen waardoor synergie steeds makkelijker 
wordt gerealiseerd. Dit effect wordt veroorzaakt doordat het synergiepotentieel 
groter wordt naarmate meer partijen deelnemen, en hoe groter het aantal 
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betrokkenen die participeren in het proces hoe kleiner de groep tegenstanders 
wordt. 

□ Communicatie en creeren van betrokkenheid 
Het creeren van inkoopsynergie kan worden gezien als een interne marketing 
activiteit. Het proces van inkoopsynergie is alleen succesvol wanneer er duidelijke 
voordelen te behalen zijn voor de betrokken werkmaatschappijen. Belangrijk is dan 
ook dat resultaten zichtbaar worden gemaakt aan de werkmaatschappijen. 
De commodity structuur neemt een deel van de taken en verantwoordelijkheden 
weg van de inkoopafdelingen binnen de werkmaatschappijen. Dit kan leiden tot 
weerstand. [Van Weele & Rozemeijer, 2005) Het is dan ook cruciaal om regelmatig 
te controleren of de directie en inkopers van de werkmaatschappijen het synergie 
proces ondersteunen. Een methode om de ondersteuning te realiseren is door het 
actief betrekken van deze partijen bij de commodity structuur, door het continue 
informeren maar ook door het betrekken in beslissingen. 

□ Commitment aan commodity structuur 
Om de commodity structuur succesvol te implementeren is het noodzakelijk dat 
alle betrokken partijen commitment tonen aan het proces. Geen van de partijen 
mag afwijken van afspraken gemaakt met betrekking tot de commodity structuur, 
eerder is al besproken dat het verplichten tot commitment niet tot succes leidt 
maar dat de betrokken partijen moeten worden gewezen op de noodzaak en 
potentiele voordelen. Het realiseren van de commitment wordt gerealiseerd door: 

1. Stimuleren van sterke ondersteuning van Raad van Bestuur en 
management van de werkmaatschappijen. 

2. Het communiceren van de gevolgen wanneer wordt afgeweken van de 
gemaakte afspraken. 

3. Het nemen van maatregelen wanneer er toch afwijkingen worden 
geconstateerd. 

4.4 Purchasing excellence 

Met de bewustwording dat Inkoop zich ontwikkelt tot een meer strategische functie die een 
grote invloed heeft op de concurrentiepositie van een onderneming groeit ook de interesse 
naar de prestaties van de inkoopfunctie binnen organisaties. Vanuit de overtuiging dat 
professionaliteit op inkoopgebied direct invloed heeft op de prestaties van een organisatie 
heeft de NEVI (Nederlandse Verenging voor Inkoopmanagement) het programma 
Purchasing Excellence gedefinieerd. Middels dit onderzoek worden de inkoopprocessen van 
Nederlandse organisaties vergeleken met best-in-class processen uit de wereld. [NEVI, 
2002) 

Ten einde de prestaties van de Nederlandse bedrijven naar een hoger niveau te tillen 
maakt het onderzoek gebruik van het Michigan State University model van professor 
Monczka. In een wereldwijde benchmark studie heeft Monczka onderzoek gedaan naar 
best-in-class processen. Het resultaat is een integraal raamwerk van acht strategische 
processen en zes ondersteunende processen die leiden naar world class excellence op het 
gebied van Inkoop. [NEVI, 2004] 

Zoals eerder vermeld is de strategie van Neways gericht op het ontwikkelen van het one
stop-provider principe, het verder integreren van de Supply Chain en zodoende meer 
waarde toevoegen voor de klant waardoor Neways een strategische partner wordt voor 
haar klanten. Ten einde deze doelstellingen te realiseren zal de inkoopfunctie binnen 
Neways ook moeten meegroeien richting de integration fasen in het 
inkoopontwikkelingsmodel van Van Weele [2002). De acht strategische processen 
gedefinieerd door Monczka helpen bij het realiseren van deze ontwikkeling. Neways staat 
op dit moment aan het begin van deze professionalisering van de inkoopfunctie, Monczka 
adviseert bedrijven die aan het begin van de professionalisering staan te starten met het 
ontwikkelen van commodity strategieen. Het invoeren van commodity strategieen leidt tot 
directe besparingen als ook indirecte voordelen. Naast de besparingen ondersteunt het 
invoeren van commodity strategieen ook het vertrouwen binnen de organisatie. Door het 
werken in multidisciplinaire teams groeit het vertrouwen en ontstaat de bewustwording dat 
het professionaliseren van het inkoopproces noodzakelijk is ten einde de 
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concurrentiepositie van de organisatie te versterken. Dit wordt versterkt door de behaalde 
resultaten als gevolg van de commodity structuur. [NEVI, 2004] 

Figuur 4.1: 
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Naast de acht strategische processen onderscheidt Monczka verder 6 ondersteunende 
processen. Deze processen maken de invoering van de acht strategische processen 
mogelijk. [NEVI, 2002] 

Figuur4.2: 
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□ Inrichten van wereldwijd qe"inteqreerde en afgestemde strateqieen en 
plannen 
Inkoopstrategieen moeten afgeleid warden van de algemene bedrijfsstrategie. De 
inkoopstrategie moet de doelen van de organisatie ondersteunen. De strategie van 
de inkoopfunctie binnen Neways is op dit moment niet helder en eenduidig 
vastgelegd. 

□ Ontwikkelen van orqanisatie- en team strategieen 
Onder dit proces valt de inrichting van de organisatie en de samenwerking met 
andere disciplines binnen de organisatie. Binnen Neways is het belangrijk dat 
engineering wordt betrokken bij de commodity structuur. 

□ Globalisering 
Het inrichten van de inkoopactiviteiten op wereld, regionaal en lokaal niveau. Het 
doel is het behalen van schaalvoordelen, het coordineren van inkoopstrategieen, 
etc. Belangrijk daarbij is het afstemmen van de Supply Chain op de strategie van 
Neways [Fisher, 1997]. Fisher maakt onderscheid tussen twee typen Supply 
Chains, namelijk efficiente en markt reactieve Supply Chains. Neways richt zich op 
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de integratie van de Supply Chain en wil meer waarde toevoegen voor haar 
klanten. De nadruk ligt daarbij op Total Cost of Ownership, kwaliteit, levertijd en 
leverbetrouwbaarheid. Deze strategie komt in sterke mate overeen met de markt 
reactieve Supply Chain. De bijbehorende keuze voor leveranciers is dan gebaseerd 
op snelheid, flexibiliteit en kwaliteit. Dit betekent dat Neways een afweging moet 
maken welke producten uit te besteden naar Oost-Europa en Azie, zodanig dat het 
leveranciersbestand wordt ingericht dat het de strategie van Neways ondersteund. 

a Ontwikkeling van een Inkoop en Supply Chain meetsysteem 
Ontwikkeling van een meetsysteem zorgt ervoor dat er toetsing plaatsvindt dat 
gerealiseerde doelen ook daadwerkelijk gehaald warden. 0 deze manier kaan een 
inschatting gemaakt warden van de verwachtingen aan lopende en toekomstige 
resultaten, en kunnen corrigerende maatregelen warden genomen. 

a Ontwikkeleo en implementeren van ondersteunende IT-systemen 
Het is essentieel om eenduidige informatiesystemen te hebben in een organisatie. 
Volledig ge"integreerde IT-systemen zijn de basis voor het verbeteren en 
ontwikkelen van nieuwe producten en services. 

a Personeelsontwjkkeling en training 
In dit proces is het belangrijk dat het besef aanwezig is dat noodzakelijke kennis 
en vaardigheden warden ingeschakeld ten einde de ondernemings- en 
inkoopdoelstellingen te realiseren. Met het oog op de commodity structuur is het 
belangrijk dat de commodity coaches de vaardigheden beschikken om het 
strategieproces te doorlopen en een team kunnen leiden. Wanneer commodity 
teams warden aangevuld met engineers is het belangrijk dat deze warden getraind 
op het gebied van inkoop en commodity strategieontwikkeling. 

Mede op basis van het veranderingsmodel van Kotter [1997] concludeert het onderzoek 
Purchasing Excellence [NEVI, 2004] dat het professionaliseren van de inkoopfunctie 
significant bijdraagt aan de winstgevendheid van organisaties. Om deze professionaliteit te 
realiseren dienen een aantal gouden regels in acht te warden genomen: 

1. Creeer urgentiebesef op alle niveaus en binnen alle disciplines van de organisatie 
2. Creeer commitment van het top management 
3. Benoem multidisciplinaire teams 
4. Stel realistische, scherpe en concrete doelstellingen 
5. Communiceer en deel opgedane kennis en ervaring 
6. Formuleer commodity strategieen 
7. Houdt het aantal projecten beperkt 

In de volgende paragraaf zal literatuur met betrekking tot commodity strategieen nader 
warden bekeken. 

4.5 Commodity strategieontwikkeling 

In lijn met de ontwikkeling van de inkoopfunctie binnen Neways en het Purchasing 
Excellence onderzoek van de NEVI is de eerste stap die Neways moet zetten het 
ontwikkelen van commodity strategieen. In deze paragraaf zal literatuur met betrekking 
tot strategisch management en specifiek over commodity strategieen warden bekeken. 

4.5.1 Wat is strategie 

Het begrip strategie vind zijn oorsprong in de krijgskunde [Nagel, 1994; Hatch, 1997; Van 
Aken, 2000].Het concept van strategie kwam het eerst naar voren binnen organisaties eind 
jaren vijftig van de vorige eeuw als een metafoor vanuit militaire organisaties. 

Op basis van beschrijvingen uit de literatuur [Hatch, 1997; Weggeman et al., 1998; Van 
Aken, 2000] zal een definitie van strategie warden gegeven. 
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Strategie: 

Strategie helpt een organisatie om haar middelen te sturen en toe te wijzen op basis van 
zowel interne competenties en zwakten als op ontwikkelingen in de omgeving, om 
zodoende vooraf gestelde doelstellingen te behalen. Strategie zorgt voor een 
"commitment" tot actie. Door te kiezen uit vele alternatieven die een organisatie kan 
volgen om haar doelen te realiseren en het binden aan een keuze, ontstaat er actie 
[Weggeman et al., 1998; Mintzberg et al., 1998). 

Kotter [1997] maakt een onderscheid tussen visie en strategie. Visie is een toekomstbeeld 
van een organisatie, en strategie is een logica waarop de visie kan worden verwezenlijkt. 
Kotter onderscheid drie doelen die een visie nastreeft. Allereerst geeft een visie de 
algemene richting voor verandering weer en vereenvoudigt zo honderden of duizenden 
meer gedetailleerde beslissingen. Ten tweede motiveert een visie mensen tot het 
ondernemen van actie in de juiste richting . Ten derde kunnen acties van vele mensen 
gecoordineerd worden op opmerkelijk snelle en efficiente wijze. Doordat strategie de 
manier is waarop een visie wordt verwezenlijkt, dient ook strategie deze drie doelen. 

In de literatuur bestaan veel overeenkomsten tussen strategie ontwikkelprocessen. De 
verschillende methodes bevatten vrijwel altijd de volgende stappen: [Nagel, 1994; Hatch, 
1997; Mintzberg, 1998; Weggeman et al., 1998; Van Aken, 2000) 

□ Interne analyse, sterkten en zwakten van de organisatie 
□ Externe analyse, kansen en bedreigingen vanuit de omgeving 
□ Doelstellingen van de organisatie 
□ Huidige strategie 
□ Bepaling strategische kloof 
□ Vormen van en kiezen tussen alternatieve strategieen 
□ Implementeren van de strategie 

In de literatuur zijn drie commodity strategie ontwikkelprocessen gevonden, namelijk van 
Monczka, Purspective en Kraljic. Deze zullen hieronder nader worden toegelicht. 

4.5.2 Strategie ontwikkelproces Monczka 

l . Define 
business unit 
requirements. 

Figuur 4.3: 

2. Define 
strategic 
importance of 
commodity 
via portfolio 
analysis. 

3. Determine 
business and 
purchasing 
requirements 
and conduct 
supply market 
research. 

4. Set goals 
and conduct 
gap analysis 

Strategie ontwikkelproces Monczka 

5. Develop 
sourcing 
strategy and 
objectives 

6. Execute the 
strategy 

Monczka et al. [2005] verdeelt het ontwikkelproces in zeven stappen. 

□ Stap 1: Analyseer hoger niveau strategieen 

7. Monitor 
results and 
review 
performance 

Hogere niveau strategieen, op corporate niveau en vanuit de werkmaatschappijen, 
dienen als basis voor de commodity strategieen. Vanuit deze strategieen zijn 
bepaalde doelstell ingen geformuleerd. Commodity strategieen moeten zo worden 
ontwikkeld dat ze ook deze doelstellingen nastreven. 
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□ Stap 2: Bepaal strateqisch belanq van commodity via portfolio analyse 
Monczka gebruikt in deze stap de portfolio van Kraljic [1983]. Deze portfolio deelt 
producten in op basis van twee karakteristieken, inkooprisico en invloed op de 
winst. Hieruit ontstaan vier kwadranten namelijk strategische producten, hefboom 
producten, knelpunt producten en routine producten. Een commodity wordt dan 
ingedeeld in een van deze kwadranten. De Kraljic-portfolio zal in paragraaf 4.3.3 
verder worden toegelicht. 
Diegene die verantwoordelijk zijn voor het vormen van de commodity strategie 
moeten nu analyseren of de huidige status binnen de portfolio overeenkomt met de 
doelstellingen uit stap 1. 

□ Stap 3: Analyse huidiqe strateqie en leveranciersmarkt 
In deze stap wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de commodity. In eerste 
instantie een spend-analyse, hoeveel wordt er aan een commodity uitgegeven, en 
bij welke leveranciers is dit ondergebracht. Daarnaast moet een algemeen beeld 
van de leveranciersmarkt en de huidige werkwijze, strategie en doelen van de 
commodity worden gevormd. Onder meer de volgende zaken komen in deze stap 
aan bod: 

• Huidige strategie 
• Uitgaven van commodity (per leverancier) 
• Huidige leveranciers en potentiele leveranciers 
• Strategie van marktleiders 
• Marktanalyse 
• Trends in prijs 
• etc 

□ Stap 4: Formuleren doelstellinqen en analyse strateqische kloof 
In deze stap worden specifieke doelstellingen geformuleerd, hiermee kan de 
voortgang van een strategie worden geevalueerd. De doelstellingen moeten 
aansluiten bij de doelstellingen die zijn bepaald in stap 1. Effectieve doelen voldoen 
aan bepaalde voorwaarden: 

• Specifiek, meetbaar en actie georienteerd 
• Evalueren interne voortgang in de tijd en vergelijken resultaten 

met concurrenten en de omgeving 
• Niet alleen gericht op prijs maar op alle cost drivers 
• Bevatten kwaliteit, service, beschikbaarheid,etc 
• Wanneer noodzakelijk gevormd in overleg met leveranciers 

□ Stap 5: Formuleren commodity strateqje en doelstellinqen 
De strategie bevat specifieke details over : 

• Aantal leveranciers, en omvang van het volume ondergebracht bij 
een leverancier 

• Preferred suppliers 
• Geografische locatie, local of global sourcing 
• Lengte en type van het contract 
• Supplier involvement in productontwerp 
• Type relaties 
• Gewenste servicegraad leverancier 

□ Stap 6: Implementatie strateqie 
Implementatie van de strategie moet verantwoordelijkheden toewijzen, taken 
toewijzen en een duidelijk tijdsplan hebben. Betrokken partijen moeten op de 
hoogte zijn van de strategie en deze begrijpen. Belangrijke elementen in deze stap 
zijn: 

• Takenlijst en tijdsplanning 
• Verantwoordelijkheden toewijzen 
• Beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van implementatie 
• Kenbaar maken van strategie aan leveranciers en interne klanten 
• Onderhandelingsplan en model-contract voorafgaand aan 

onderhandelingen met leverancier 
• Communiceer de strategie aan alle betrokken partijen 
• Ontwikkel alternatieven 
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□ Stap 7: Evaluatie en terugkoppeling 
De laatste stap is een evaluatie of de geformuleerde strategie daadwerkelijk de 
doelstellingen realiseert. De doelstellingen uit stap 4 moeten dus periodiek 
bekeken warden om zodoende wijzigingen aan de commodity strategie te 
onderkennen. Belangrijke aspecten hierin zijn: 

• Terugkoppel sessies (minimaal een keer per jaar) om te bepalen of 
de strategie op een lijn ligt met de doelstellingen van de 
organisatie 

• Resultaten kenbaar maken aan topmanagement om zodoende 
meer draagvlak te creeren voor de strategie, vooral verbeteringen 
met betrekking tot de prestaties moeten hierin warden 
opgenomen. 

• Analyse van interne klant en leveranciers perceptie van nieuwe 
situatie. 

• Vaststellen of de geformuleerde doelstellingen warden behaald, zo 
niet wat zijn dan de alternatieven. 

• Feedback aan betrokkenen 

De uitkomst van deze stappen kan leiden tot vele verschillende strategieen. De meest 
gebruikte en belangrijkste inkoopstrategieen zijn: 

□ Supply Base optimalisatie 
Het bepalen van het juiste aantal en de mix in leveranciers waaruit je supply base 
moet bestaan. Meestal heeft deze strategie betrekking op het reduceren van het 
aantal leveranciers. 

□ Total Quality Management van leveranciers 
Het opleggen van TQM bij leveranciers. De leverancier moet aan wensen en eisen 
van de klant voldoen en eventueel zelfs deze overstijgen. Leveranciersselectie en -
beoordeling zijn van wezenlijk belang omdat gewerkt wordt met world-class 
leveranciers. 

□ Global Sourcing 
Wereldwijd inkopen, met als voornaamste doelstellingen het direct verbeteren van 
kwaliteit en kosten. 

□ Lange-termijn relaties met leveranciers 
Selectie van cruciale leveranciers en het onderhouden van langdurige relaties met 
deze leveranciers. Deze strategie wordt toegepast wanneer leveranciers 
beschikken over unieke capaciteiten of exceptionele kwaliteiten. Dit om 
beschikbaarheid en kwaliteit van producten te waarborgen. 

□ Supplier involvement in ontwikkeling 
Het betrekken en laten participeren van leveranciers in het ontwikkeltraject. Dit om 
zodoende de expertise van een leverancier te benutten en zodoende kosten en 
kwaliteit voordelen te behalen. 

□ Supplier ontwikkeling 
Wanneer de prestaties van een leverancier achterblijven, maar een organisatie wil 
de desbetreffende leverancier niet elimineren (bijvoorbeeld door hoge switching 
costs, of potentie van een leverancier) kan een organisatie in samenwerking met 
de desbetreffende leverancier proberen verbeteringen in de prestatie te realiseren. 

□ Total Cost of Ownership 
Deze strategie richt zich niet alleen op de directe kosten zeals prijs en transport, 
maar oak op andere kosten met betrekking tot bijvoorbeeld ontwerp, slechte 
kwaliteit. Dit leidt tot een betere besluitvorming aangezien alle kosten warden 
meegenomen. 

4.5.3 Commodity strategie ontwikkeling Purspective 

Purspective is een organisatie die trainingen verzorgt voor inkoop professionals. Een van 
deze trainingen heeft betrekking op het ontwerpen van commodity strategieen. 
Purspective baseert haar strategie ontwikkelproces op het purchasing excellence model 
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van Monczka. Stap twee in het Monczka model is het ontwikkelen van commodity 
strategieen. Purspective beschrijft een ontwikkelproces bestaande uit vijf stappen. 

Figuur 4.4: 

1. Strategy 
Evaluation 

5. Implementation 
Plan 

4. Strategy 
Definition 

Continued 

Commodity strategie ontwikkeling Purspective 

2. Data Analysis 

3. Goal Setting 

Het ontwikkelen van een strategie is een continue proces. Het resultaat van het proces is 
een commodity strategie ingevuld aan de hand van het six buckets model. Het six buckets 
model vertaalt de commodity strategie in zes onderdelen. 

Product / Procl!ss Structuring 

E.g.: 
• product designs & specifications 
• standardization/customization 
• industry standards 

Supplier Base Structuring 

E.g.: 
number of suppliers 

• who, type, location 
• supplier networks 

jness percentages 
entation & relationships 

i~r,palj:qerships 

Figuur 4.5: Six Buckets model 

□ Stap 1: Strategie evaluatie 
• Inzicht in huidige strategie 
• Resultaten van huidige strategie 

Contracting 

E.g.: 
• local, regional, corporate 
• length, duration, cover'age 
• terms and conditions 

E.g.: 
• quick scans 
• focused efforts,jbihf:efforts 
• supplier coqnc:ils, · supplier surveys 

Sµpply Chaib ~pnsiderations 

E •• 
• fre duties, tariffs 
• stock locc1ti9ns; consignments 

flow, lead tiniest frequencies 

• Zijn er aanleidingen om de huidige strategie aan te passen 
• Hoe moet het projectteam worden opgebouwd 
• Wat zijn de betrokken partijen 
• Communicatiestructuur met betrokken partijen 
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o Stap 2: Data analyse 
• Interne en externe klantvraag 
• Commodity karakteristieken 
• Leveranciersmarkt 
■ Inkoopprocessen concurrentie 
■ Supply Chain karakteristieken 
■ Leveranciers karakteristieken 

o Stap 3: Formuleren van doelstemnaen 
• Heldere en meetbare doelstellingen gebaseerd op klanteisen 
■ Huidige prestatie vergelijken met gewenste situatie 

□ Stap 4; Strateqie defintie 
■ Portfolio analyse (Kraljic portfolio) 
■ SWOT-analyse 
• Alternatieve strategieen 
■ Invullen van six buckets model , naar aanleiding van SWOT en 

portfolio analyse 
■ Communiceren van strategie en creeren van draagvlak bij 

betrokken partijen 

o stap s: ImDlementatje; 
■ Complementeren van strategie document 
■ Definieren van kritische succesfactoren 
• Toewijzen van verantwoordelijkheden 
■ Tijdsgefaseerde planning 
• Risico's onderkennen 

4.5.4 Kraljic portfolio 

Van Weele [2002] stelt dat als basis voor het vormen van commodity strategieen de 
methode van Kraljic [1983] kan warden gebruikt. Kraljic heeft een portfolio benadering 
ontwikkeld die vanaf de eerste introductie, begin jaren tachtig van de vorige eeuw, veel 
gebruikt wordt. Verschillende varianten op deze portfolio benadering zijn gemaakt [Olsen 
et al. , 1997; Bensaou, 1999; Van Weele, 2002], maar deze vertonen veel overeenkomsten 
met de originele Kraljic benadering. 
Het doel van de portfolio benadering is om buying power te maximaliseren en tegelijkertijd 
het leveringsrisico te minimaliseren. 

De benadering bestaat uit vier stappen: 

1. Classificeer het jnkooDvolume, verdeel Droducten oD basjs van 
inkooprjsjco en invloed OD de wjnst van een ondernemjnq 
Producten warden ingedeeld op basis van inkooprisico en invloed op de winst. Dit 
resulteert in een 2x2 matrix, met daarin vier verschillende categorieen van 
producten namelijk routine-, hefboom-, knelpunt- en strategische producten. 
Iedere categorie heeft eigen hoofdtaken en vereist een verschillende aanpak 
richting leveranciers. 

Langetermijnrelaties met 
leveranciers 
Accurate 
vraagvoorspelling 
Uitgebreid 
marktonderzoek 
Make or buy-beslissingen 
Contractbesprekingen 
Risicoanalyse 
Contingencyplannen 
voorraaclbeheer en 

Trends in vraag 
en aanbod 
Gedetailleerde 
marktinformatie 
Competitive 
intelligence 
Industry cost 
curves 

Topniveau (bijv. 
Inkoopdirecteur) 
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Hoag 
inkooprisico 
Kleine 
invloed 
op de winst 

Laag 
inkooprisico 
Grote 
invloed 
op de winst 

Laag 
, inkooprisico 

I 

Kleine 
invloed 

' op de winst 

leveranciers man a -emen t 
Veiligstellen toelevering 
(zo nodig tegen 
meerkosten) 
Leverancierscontrole 
Veiligheidsvoorraden 
Backup-plannen 

Exploitatie van 
inkoopmacht 
Leveranciersselectie 
Productsubstitutie 
Target pricing 
Mix van contract en spot 
buying 
Optimalisatie van 
ordervolumes 
Efficiente afhandeling 
Productstandaardisatie 
Optimalisatie van 
ordervolumes 
Voorraadoptimalisatie 

Classificatie van inkoopproducten 

Vraagvoorspelling 
en voor de 
middellange 
termijn 
Gedegen 
marktinformatie 
Voorraadkosten 
Onderhoudsplann 
e,n 
Goede 
marktinformatie 
Vraagvoorspelling 
en voor de korte 
termijn 
Informatie over 
leveranciers 
Transportkosten 

Goed overzicht 
van de markt 
Vraagvoorspelling 
en voor de korte 
termijn 
Economische 
ordergrootte 
voorraden 

Hoger niveau 
(bijv. hoofd 
inkoopafdeling) 

· Middenniveau 
(bijv. senior 
inkoper) 

Lager niveau 
(bijv. inkopers) 

De hoofdtaken worden in de praktijk veelal samengevat in een enkel strategische 
aanbeveling per categorie. Efficiente afhandeling voor routineproducten, 
veiligstellen toelevering voor knelpuntproducten en exploitatie van inkoopmacht 
voor hefboomproducten. [Gelderman, 2004] De aanpak van Kraljic gaat dieper in 
op de strategische producten, voor deze producten worden de volgende stappen 
doorlopen. 

2. Analyseer de leyeranciersmarkt voor deze producten 
In deze stap wordt een sterkte- en zwakteanalyse van de eigen organisatie en de 
leveranciersmarkt gemaakt. In tabel 4.2 staan de criteria die hierbij gebruikt 
worden. Afhankelijk van de markt waarin een organisatie opereert zullen andere 
criteria van belang zijn. 

~Ra'dltva"iffll' f.~veranelJB~~, :, ~i:' 'i: 
Capaciteit van de leverancier ten opzichte van 
de totale marktomvan 
Bezettingsgraad van de leverancier 

Marktstructuur (monopolie, oligopolie, kartel) 

Rentabiliteit van de leverancier 
Kosten en prijsstructuur van de leverancier 

Break-evenomzet 
Entreebarrieres (technisch, financieel) 

ie 
en complexiteit 

eindproducten 

roductie 
van de 

door te 

Kosten verbonden aan niet ti .di leveren 
Entreebarrieres voor nieuwe bronnen/zelf 
maken 
Mo eli'kheden aan "make" 
Logistieke situatie (Jigging, capaciteit, 
ma azi ·nen 

Tabel 4.2: Criteria voor analyse van leveranciersmarkt 
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3. Strategische plaatsbepaling 
In deze stap worden relatieve machtsposities van de organisatie ten opzichte van 
de leverancier gemaakt. Deze wordt bepaald aan de hand van onderlinge 
afhankelijkheid, en wordt geplaatst in een 3x3 portfolio 

Figuur 4.6: 

hoog 

Macht van eigen midden 
onderneming 
ten opzichte van 
leveranciers 

laag 

Macht van leveranciers ten opzichte van elgen 
onderneming 

/aag midden hoog 

Diversificeren 

Kra/jic's portfolio voor strategische producten 

4. Ontwikkelen van inkoopstrategieen 
Kraljic definieert dus drie verschillende strategieen voor strategische producten, 
namelijk oogsten, evenwicht en diversificeren. Elke strategie heeft bepaalde 
karakteristieken. 

Een oogststrategie kenmerkt zich door scherpe prijsonderhandelingen, verspreiden 
van aankopen over verschillende leveranciers en het laten aanhouden van 
voorraden door leveranciers, die op afroep beschikbaar zijn. 

Wanneer er een grote mate van balans in de machtsverhouding tussen organisatie 
en leverancier bestaat spreekt men van een evenwicht. Hier is het zaak de relatie 
met de leverancier niet te verstoren. Getracht moet worden om met de leverancier 
samen te werken op het gebied van kwaliteit, doorlooptijd en innovatie. 

In een diversificatie strategie moet een organisatie een goede relatie met haar 
leverancier proberen te bewerkstelligen. Hiermee worden leveringen op de lange 
termijn veilig gesteld. Hiernaast moet er gezocht worden naar andere leveranciers 
of naar vervangende producten. Het aantal inkoopalternatieven moet zo groot 
mogelijk worden gemaakt, zodat het inkooprisico zo klein mogelijk wordt. 

In figuur 4.12 staat een overzicht van de indeling in productcategorieen en bijbehorende 
strategieen volgens Kraljic. 

De bovenstaande methode van Kraljic wordt in de praktijk slechts zelden gebruikt. De 
praktijk werkt alleen met de eerste stap, namelijk het indelen van producten in een van de 
vier categorieen. Hieruit volgt dan een inkoopstrategie per categorie. 

Kraljic onderkent alleen strategieen binnen een productcategorie. In de loop der jaren zijn 
er ook strategieen ontwikkeld die het veranderen van productcategorie mogelijk maken . 
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Oogsten 
Evenwicht 

Diversificeren 

Efficiente afhandeling Veiligstellen toelevering 

Figuur 4.7: Product categorieen en strategieen Kraljic [Ge/derman et al, 2002] 

Als uitbreiding op de methode van Kraljic warden per productcategorie twee typen 
strategieen ontwikkeld[Gelderman et al., 2002; Gelderman et al., 2003; Gelderman, 
2004]: 

□ Acties om de huidige positie in de matrix te behouden 
□ Acties om een andere positie in de matrix na te streven 

In totaal leidt dit tot negen strategieen. 

hoog 

~ 
Hefboom Strategisc 

~ m .. 
::I 
< 
0 0 ID 
Cl. 
0 
-a 
Cl. 

t ID 

~-
::I 
Ill ... 

0 w 
m Routine Knelpunt E] 

laag 

laag hoog 

inkooprisico 

Figuur 4.8: Negen inkoopstrategieen 

1. Accepteren afhankelijkheid, bestrijden nadelige gevolgen (bijvoorbeeld met grote 
voorraden) . 

2. Verminderen afhankelijkheid door het zoeken naar alternatieven, andere 
leveranciers, andere technische oplossingen, minder complex maken van een 
product. 
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3. Bundelen van producten, onderbrengen bij een leverancier, resultaat hiervan is 
een betere onderhandelingspositie bij een leverancier en besparingen op 
administratief en logistiek gebied. 

4. Afzonderlijk bestellen, aandacht moet liggen op het verminderen van de 
administratieve lasten. 

5. Optimaal benutten van de inkoopmacht, aandacht ligt op lage prijzen met behoud 
van kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid, korte termijn contracten. 

6. Ontwikkelen van een partnership met de leverancier, zodanig dat de leverancier in 
de toekomst kan bijdragen aan een verbeterde concurrentiepositie van de 
organisatie. 

7. Leverancier presteert goed, en de samenwerking is uitstekend. Doel is dan ook het 
behouden van deze leverancier. 

8. Onvrijwillige samenwerking, organisatie gedwongen om met een leverancier te 
werken. Doel is om de relatie zo goed mogelijk te houden. 

9. Samenwerking met een leverancier verloopt niet naar wens, de relatie wordt 
afgebouwd. Voordat de relatie wordt beeindigd moet worden gezocht naar 
alternatieve leveranciers. 

Een veelgehoorde kritiek op de Kraljic methode is het baseren van inkoopstrategieen op 
basis van slechts twee dimensies. In de praktijk wordt daarom naast de Kraljic portfolio 
additionele informatie betrokken bij het strategievormingsproces [Gelderman, 2004]: 

□ Algemene bedrijfsstrategie 
□ Leveranciersmarkt 
□ Capaciteiten, intenties en competenties van leveranciers 

Om een juiste relatie op te bouwen met een leverancier moet inzicht worden verkregen in 
de positie van de klant in de ogen van de leverancier. Hiervoor kan een accountportfolio 
worden opgesteld. Een accountportfolio verdeelt klanten op basis van de aantrekkelijkheid 
van de account en de concurrentiepositie van de leverancier. [Van Weele & Rozemeijer, 
1999) 
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•lndien niet 
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klant 

laag 

laag hoog 

Concurrentieposltle leverancier 

Figuur 4.9: De accountportfolio 

De meest geschikte leveranciersbenadering kan nu worden afgeleid wanneer de 
inkoopportfolio van Kraljic afgezet wordt tegen de accountportfolio. Hiermee kan 
voorkomen worden dat een organisatie een heel ander beeld heeft van de relatie, en 
daarbij horende eisen en wensen, dan de leverancier. 
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De inkoopportfolio is een dynamisch gegeven. Posities van producten en leveranciers 
veranderen in de tijd. De portfolio's zullen dan ook regelmatig moeten worden bekeken, en 
zo nodig worden vernieuwd. 

4.6 Conclusies analysefase 

De strategie van Neways is gericht op het integreren van de Supply Chain door het 
intensiveren van de ontwikkel en service activiteiten voor haar klanten. Neways wil in de 
toekomst een strategische partner worden van haar klanten, daarbij ligt de focus op time
to-market, Total Cost of Ownership en leverbetrouwbaarheid. Om deze strategie van 
Neways te realiseren zal de inkoopfunctie zodanig moeten worden ingevuld dat deze de 
strategie van Neways ondersteunt. 

Om dit te realiseren zal de inkoopfunctie moeten professionaliseren. Op dit moment bevind 
de inkoopfunctie zich in de purchasing coordination fase van het inkoopontwikkelingsmodel 
van Van Weele [2002], ten einde de strategie van Neways te ondersteunen zal de 
inkoopfunctie zich moeten ontwikkelen naar de volgende fasen. De eerste stap die moet 
worden genomen is het creeren van inkoopsynergie. In Hoofdstuk 3 is aangetoond dat de 
onlangs ingevoerde commodity structuur de juiste formele structuur is om inkoopsynergie 
te creeren. Echter om deze structuur succesvol te implementeren moet aan bepaalde 
voorwaarden worden voldaan. 

Verschillende auteurs hebben onderzoek gedaan naar welke voorwaarden cruciaal zijn ten 
einde inkoopsynergie succesvol te implementeren. In onderstaande tabel worden de 
verschillende inzichten van de auteurs gekoppeld. 
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- Communicatie en creeren van betrokkenheid 

- Creeer commitment van het to mana ement 

- Informele netwerken 

- Personeelsontwikkelln ✓ 

leen en lannen 

✓ 

- Communicatie en creeren van betrokkenheld 

- Creeer ur entiebesef o alle niveaus en binnen alle disci lines van de or anisatie 

Tabel 4.4: Voorwaarden implementeren van inkoopsynergie 

Het koppelen van de inzichten van de verschillende auteurs resulteert in vijf cruciale 
voorwaarden: 

o Ondersteuning en controle topmanagement 
o Ondersteunende IT- en communicatiesystemen 
o Personeelsontwikkeling en training 
o Inrichten Commodity Structuur 
o Commitment van alle betrokken partijen 

Deze voorwaarden zullen in Hoofdstuk 6: Implementatie verder uitgewerkt warden. 

Monczka en de NEVI concluderen dat het professionaliseren van de inkoopfunctie gestart 
wordt met het formuleren van commodity strategieen. Deze commodity strategieen 
warden gevormd op basis van de algemene inkoopstrategie zodanig dat het de strategie 
van Neways ondersteunt. Door onder meer engineering te betrekken bij het 
strategievormingsproces wordt commitment gecreeerd, de strategie motiveert mensen tot 
het ondernemen van actie in de juiste richting. Daarnaast maakt de strategie management 
controle mogelijk. Doordat specifieke, meetbare en t ijdsgefaseerde doelstellingen warden 
bepaald, de wijze waarop deze behaald moeten warden en het toekennen van 
verantwoordelijkheden. 

Vanuit de literatuur bestaat veel consensus over welke aspecten deel uitmaken van een 
strategie ontwikkelproces; interne en externe analyse, doelstellingen, evaluatie van 
huidige strategie, vormen en implementeren van de strategie. Deze aspecten zijn ook 
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opgenomen in de gevonden commodity strategie ontwikkelprocessen van Monczka en 
Purspective. Deze twee methodes vormen de basis van het ontwerp van het generiek 
stappenplan in Hoofdstuk 5. De kritiek op de methode van Kraljic is dat het een strategie 
ontwikkeld op basis van slechts twee factoren, dit resulteert in een tamelijk algemene 
strategie. Deze algemene richting kan als basis worden gebruikt voor de te ontwikkelen 
strategie, en kan worden opgenomen als onderdeel in het strategie ontwikkelproces. 
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Fase III: 

Ontwerp 
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Hoofdstuk 5: Ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van dit onderzoek gedefinieerd. Het ",;lJ/irp bestaat uit een · · 
generiek proces om commodity strategieen te ontwikkelen. 

5.1 Ontwikkelproces commodity strategieen 

In deze paragraaf zal het ontwerp voor een ontwikkelproces van commodity strategieen . 
worden gegeven. Dit ontwerp is grotendeels gebaseerd op de modellen van Purspective en 
Monczka et al. [2005). Daarnaast is gebruik gemaakt van de theorie over Strategisch 
Management. Vanuit de literatuur bestaat veel overeenstemming over het ontwikkelen van 
een strategie. De processen bestaan veelal uit dezelfde onderdelen, zoals hoger niveau 
strategieen, interne en externe analyses, het formuleren van doelen, invullen van de 
strategie en de implementatie hiervan. 

Onderstaand figuur vormt het generieke stappenplan om tot een commodity strategie te 
komen. Het model bestaat uit zes opeenvolgende stappen. Deze stappen bestaan voorts 
uit een aantal substappen. Het ontwikkelen van een strategie is een continue proces. 
Wanneer een strategie is gevormd moet continue worden geevalueerd of de strategie 
aansluit bij de mogelijk veranderende situatie binnen de organisatie. 

Figuur 5.1: 

1. 
Huldlge 
sltuatle 

Continue 

4. 
Deflniitren 
strategle 

Generiek proces voor commodity strategieontwikkeling 

De volgende paragrafen gaan verder in op de verschillende stappen in het 
ontwikkelproces. Iedere stap wordt in nader detail beschreven en zoveel mogelijk met 
modellen en templates ondersteund, op deze manier wordt eenduidigheid in de werkwijze 
gewaarborgd. Een schematische weergave van het ontwikkelproces staat beschreven in 
Bijlage H. 
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5.1.1 Huidige situatie 

1. 
Huidige situatie 

Figuur 5.2 : Huidige situatie 

De eerste stap van het ontwikkelproces bestaat uit het analyseren van de huidige situatie. 
Allereerst moet inzicht warden verkregen in hogere niveau strategieen. De strategie van 
een deeleenheid van een organisatie moet passen bij de strategieen van hogere niveaus 
binnen die organisatie [Porter, 1985; Van Aken, 2000] . Binnen Neways wil dat zeggen dat 
de commodity strategieen moeten aansluiten bij de strategieen van Neways en van de 
inkoopfunctie binnen Neways. 

De volgende stap is het analyseren van de huidige strategie. In stap vier van dit 
ontwikkelproces zal de nieuwe commodity strategie warden geformuleerd. Deze strategie 
wordt opgesteld aan de hand van het six buckets model. 

Prg~IH:t ',I Process··structurlng 

E.g{: 
• product designs Bl specifications 
• standardization /Customization 
• industry standards 

Supplier Base Structuring 

E.g.: 
• number of suppliers 
• who, type, location 
• supplier networks 
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E'. g. : ,,: . 
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Figuur 5.3: Six Buckets model 
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• local,regiorial, corporate 
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De huidige strategie zal dan ook met behulp van deze six buckets warden bekeken. 
Hieronder staan per categorie enkele voorbeelden van aspecten die onderdeel zijn van de 
betreffende bucket. 

Product/Process Structuring: 
□ Product ontwerp 
□ Standaardisatie 

Contracting: 
□ Lokaal, regionaal, centraal 
□ Lengte 
□ Voorwaarden 
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Supplier Base Structuring 
□ Aantal leveranciers 
□ Type leveranciers 
□ Locaties leveranciers 
□ Globalisatie 

Supplier Development 
□ Leveranciersbeoordeling 
□ Joint-development 
□ Ondersteuning van leverancier 

Sourcing 
□ Volumes bij leveranciers 
□ Segmentatie van leveranciers 
□ Partnerships 

Supply Chain Considerations 
□ Voorraden 
□ Levertijden 
□ Data uitwisseling 

Voordat een strategie kan warden opgesteld moet de commodity helder warden 
gedefinieerd. Duidelijk moet zijn welke componenten behoren tot de betreffende 
commodity. Binnen Neways zijn de commodities bepaald op basis van overeenkomstige 
technologie. Daarnaast moeten alleen die componenten warden opgenomen in de 
commodities waar synergie mogelijk bij is. Specifieke componenten die slechts door een 
werkmaatschappij warden gebruikt en door een unieke leverancier warden geleverd bieden 
geen mogelijkheden tot besparingen. Deze componenten kunnen beter decentraal door de 
betreffende werkmaatschappij warden ingekocht. 

Het kan zijn dat binnen een commodity een subverdeling moet warden toegepast, omdat 
niet alle componenten binnen een commodity op een eenduidige wijze kunnen warden 
ingekocht. Het inkoopvolume kan verder warden ingedeeld aan de hand van de 
productlevenscyclus, op deze manier kan een verdeling in 2 of 3 groepen plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld een verdeling in Prototype werk en Seriematig werk, waarbij Prototype staat 
voor de fase introductie, en Seriematig voor de overige fasen. 

Figuur 5.4: 
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Om de strategie succesvol te implementeren moet een overzicht warden verkregen van de 
betrokken partijen. Welke partijen in de organisatie zijn betrokken bij of warden be"invloed 
door de commodity strategie. Belangrijk daarbij is dat wordt gekeken naar de houding van 
de partijen ten opzichte van het ontwikkelen van de commodity strategie. Een positieve 
houding ondersteunt het proces en zal bijdragen aan een succesvolle implementatie. Een 
negatieve houding kan het succes van de commodity strategie tegenwerken. 
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Wanneer een overzicht is gemaakt van de betrokken partijen kan de samenstelling van het 
commodity team warden gemaakt. Afhankelijk van de aard van de commodity zal het 
team cross-functioneel van aard moeten zijn. Wanneer de commodity een sterk 
technologisch karakter heeft zal de afdeling engineering moeten warden betrokken in het 
team. Het primaire doel van engineers is de functionaliteit van een product. Hieruit 
ontstaat vaak een voorkeur voor bepaalde leveranciers en producten. De ruimte om 
alternatieve producten of leveranciers te kiezen wordt op deze manier klein. De inkoper 
wenst echter vaak meerdere leveranciers voor een bepaald product. [Van Weele, 2002] 
Door engineers te betrekken bij het strategieproces wordt belangrijke kennis van 
producten en leveranciers betrokken in het ontwerpproces. Daarnaast wordt engineering 
mede eigenaar van de strategie, hierdoor komen de keuzes voor bepaalde leveranciers en 
producten van inkoop en engineering op een lijn te liggen. 

Wanneer de commodity bestaat uit producten waarbij geen duidelijke voorkeuren voor 
bepaalde leveranciers en producten aanwezig zijn bij zowel engineering als inkoop volstaat 
een team uit alleen inkopers. Voorbeelden hiervan zijn het inkopen van energie en 
telecom. Het inkoopvolume van Neways bestaat voornamelijk uit technologische 
componenten, hiervoor zou een crossfunctioneel team een toegevoegde waarde kunnen 
zijn, een uitzondering hierop zou de commodity Non-Product-Related kunnen zijn. 

5.1.2 Data analyse 

Figuur 5.5: Data analyse 

De data analyse fase bestaat uit twee onderdelen namelijk een interne analyse en een 
externe analyse. In de interne analyse wordt in eerste instantie een overzicht gemaakt van 
de huidige uitgaven van de commodity. Inzicht wordt verkregen over hoe het volume is 
verdeeld over welke leveranciers, informatie over de huidige contracten en prestaties van 
leveranciers. 

Het tweede onderdeel van de interne analyse is het verzamelen van de interne behoeften. 
Het doel van deze stap is het in kaart brengen van de huidige en toekomstige wensen en 
eisen die de betrokken partijen stellen aan de commodity. Deze wensen en eisen kunnen 
warden ingedeeld in vier onderdelen namelijk kosten, kwaliteit, logistiek en technologie. 

D 

Tabet 5.1: Interne behoeften 

Het tweede onderdeel in deze fase is de externe analyse. Allereerst zal de situatie in de 
Supply Chain bekeken warden. Daarbij is het belangrijk de huidige situatie te bekijken, 
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maar ook te letten op de ontwikkelingen in de komende tijd. Te denken valt dan aan 
nadruk op kosten, doorlooptijd, flexibiliteit. 

De volgende stap is het in kaart brengen van de leveranciersmarkt. Om inzicht te krijgen 
in de markt wordt gebruik gemaakt van het Five Forces model van Porter [1980]. Dit 
model onderscheidt 5 krachten die de karakteriseren, namelijk machtspositie van de 
leverancier, bedreiging van nieuwe toetreders, machtspositie van de afnemer, bedreiging 
van substituut-producten en concurrentie in de industrie. 

Figuur 5.6: 
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Five Forces model [Porter, 1980] 
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Deze stap wordt afgesloten met een benchmark. Middels een benchmark kunnen de 
processen van Neways worden vergeleken met best-in-class processen van concurrenten 
en organisaties in andere industrieen. 
Een mogelijkheid is het analyseren van processen van concurrenten van Neways. Een 
tweede mogelijkheid is het beschouwen van best-in-class processen geanalyseerd in 
benchmark studies. Voorbeelden hiervan zijn het benchmark onderzoek Monczka, een 
wereldwijd onderzoek met als resultaat 8 best-in-class processen die gezamenlijk leiden 
tot purchasing excellence. Een ander voorbeeld is het purchasing excellence programma 
van NEVI. In dit onderzoek worden de processen van Nederlandse bedrijven vergeleken 
met !eiders op het gebied van inkoop. 

5.1.3 Formuleren van doelstellingen 

Figuur 5.7: Formuleren doelstelfingen 

... ·· ······ . 

strategriict)e 
•\kloof, •. ::.a· 

Als basis voor het formuleren van de doelstellingen dient een SWOT-analyse. SWOT staat 
voor strengths, weaknesses, opportunities and threats. Deze analyse bestaat uit een 
interne analyse waarin de sterke en zwakke punten van de organisatie worden bekeken, 
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en een externe analyse waarin de kansen en bedreigingen van de omgeving worden 
beschouwd. 

Sterkte'.s 

Tabet 5.2 : SWOT-analyse 

Op basis van de verzamelde data in de voorgaande stappen en SWOT-analyse moeten nu 
doelstellingen worden opgesteld. Doelen moeten Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, 
Inspirerend en Engagerend zijn (MAGIE). [Weggeman et al., 1998] 

Allereerst moet de huidige prestatie op de doelstellingen worden bekeken. Met behulp van 
een interne en externe benchmark wordt inzicht verkregen in best-in-class performances 
zowel in de eigen organisatie als bij concurrenten op deze doelstellingen. Op deze wijze 
kan de kloof worden bepaald tussen de gewenste en huidige situatie. 

Het resultaat van deze stap is een overzicht van doelstellingen gebaseerd op klanteisen, 
met daarbij een prioriteitsverdeling, en een tijdsplan voor de komende jaren. 

~ o~rstiilll~I! JI . , Y!•i~g•r,..ffllr !~ =;, ,_ • .., !I'll -'HI c"DI t!-~"" "" . 

Tabet 5.3: Doelstellingen 

5.1.4 Definieren strategie 

Figuur 5.8: 
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De commodity wordt in de inkoopportfolio van Kraljic [1983] geplaatst. Wanneer er een 
subverdeling binnen de commodity bestaat, wordt deze in de portfolio geplaatst. Per 
categorie worden best-in-class leveranciers opgesteld vanuit de markt analyse. Deze 
leveranciers worden in de accountportfolio [Van Weele & Rozemeijer, 1999] geplaatst. Op 
deze wijze kan inzicht worden verkregen hoe de leverancier Neways als klant ziet. 
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Door deze twee portfolio's te combineren in een confrontatiematrix kan worden gekeken 
naar match/mismatch tussen de visie van Neways op een bepaalde categorie, en de visie 
van de leverancier ten opzichte van Neways. 

~ PIJ:lITAC(J= 
•G . t!il.Jtlon 
dl'i!ll!ii!(jfl~t~al 

de~cy 
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Figuur 5.9: Suppliers view vs product portfolio [Purspective] 

Ten slotte moet worden gekeken of de huidige situatie binnen de Kraljic portfolio 
overeenkomt met de gewenste situatie. Gelderman en Van Weele [2003) onderkennen 
namelijk twee mogelijke strategieen, namelijk het behouden van een positie in de portfolio 
of het verplaatsen naar een ander segment. In totaal leidt dit tot negen strategieen binnen 
de inkoopportfolio. 

De uitkomsten van de portfolio analyse dienen als richtlijnen voor de commodity strategie. 

De voorgaande stappen dienen als basis voor de commodity strategie. Deze strategie 
wordt ingevuld in het six buckets model waarmee ook de huidige strategie is geanalyseerd 
in stap 1. Uit deze strategie worden vervolgens een lijst met belangrijke actiepunten 
gevormd. 

De volgende aspecten moeten aan bod komen in de commodity strategie [Van Weele, 
2002; Monczka, 2005]: 

□ Global vs local buying 
□ Single vs multiple sourcing 
□ Aantal leveranciers/ grootte supply base 
□ Partnerships of concurrentie tussen leveranciers 
□ Contract inkopen of spot based 
□ Prestatie-eisen waar leveranciers aan moeten voldoen 
□ Lengte en type contract 
□ Leveranciersontwikkeling 
□ Leverancier betrekken in productontwikkeling 
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5.1.5 Implementatie 

Figuur 5.10: Implementatie 

Om de strategie van waarde te laten zijn voor Neways moet deze succesvol worden 
ge"implementeerd. Aan de actiepunten die tegelijk met de strategie zijn opgesteld moeten 
verantwoordelijkheden worden toegekend. Oaarnaast moet een tijdschema worden 
opgesteld wanneer welke actiepunten en door wie moeten zijn voltooid. 

Belangrijk tijdens de implementatie is het onderkennen van kritische succes factoren die 
noodzakelijk zijn om de strategie tot een succes te maken. Daarnaast is het belangrijk 
potentiele risico's te onderkennen. Daar waar nodig kunnen plannen worden opgesteld om 
potentiele risico's te ondermijnen. 

Als laatste moet het strategiedocument worden voltooid. Dit document bevat informatie 
over de achtereenvolgende stappen die zijn doorlopen. Daarnaast is het belangrijk een 
management samenvatting te hebben. Middels dit document kan het ontwikkelproces en 
de uiteindelijke strategie worden gecommuniceerd naar betrokken partijen . 

5.1.6 Eva/uatie 

Figuur 5.11: Eva/uatie 
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Het ontwikkelen van een commodity strategie is ene continue proces. Periodiek moet dus 
worden gekeken of de strategie de geformuleerde doelstellingen ook daadwerkelijk 
realiseerd. Wanneer dit niet het geval is moet worden gekeken naar corrigerende 
maatregelen, of de noodzaak tot aanpassing van de doelstellingen. 

Om de betrokkenheid en de ondersteuning van het management te vergroten is het 
belangrijk dat de resultaten die voortkomen uit de nieuwe commodity strategie worden 
gecommuniceerd aan de betrokken partijen. 

Als laatste moet worden gekeken of de commodity strategie in lijn ligt met de strategie 
van Neways als geheel. De commodity strategie moet de doelstellingen van Neways 
ondersteunen. Wanneer deze doelstellingen veranderen kan er ook de noodzaak zijn om de 
commodity strategie aan te passen. Omdat strategie betrekking heeft op de lange termijn 
is het jaarlijks evalueren of de commodity strategie op een lijn ligt met de doelstellingen 
van de organisatie voldoende. [Monczka, 2005] 
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5.2 Realisatieontwerp 

Om het strategie ontwikkelproces in te voeren binnen Neways worden een aantal stappen 
doorlopen. Deze stappen vormen samen het realisatieontwerp. 

1. Overleg met pjrector Operations Capri! - mej 2006) 
In enkele gesprekken met de Director Operations is de koppeling gemaakt tussen 
de strategie van Neways en de consequenties voor de inkoopfunctie. Hierin is 
vastgesteld dat verdere professionalisering van de inkoopfunctie noodzakelijk is. 
Hiertoe zal het commodity strategie ontwikkelproces worden ingevoerd . 

2. Workshop met commodity coaches Capri! 2006) 
In een interactieve sessie van 4 uur is het ontwikkelproces gepresenteerd aan de 
commodity coaches. Hierbij is de nadruk op het doel, de voordelen en de 
resultaten van het ontwikkelproces gelegd. Verder is het ontwikkelproces stap voor 
stap doorlopen. In deze interactieve sessie is tevens een planning voor het 
doorlopen van de verschillende stappen gemaakt, deze planning is te vinden in 
Bijlage G. 

3. Presentatje inkoopmanagers Capril 2006) 
In de CPS-meeting is het strategie ontwikkelproces aan de inkoopmanagers van de 
verschillende werkmaatschappijen gepresenteerd . In deze presentatie is ook het 
doel, de voordelen en de resultaten van het ontwikkelproces. De verschillende 
stappen zijn in minder detail besproken . Op deze manier worden de 
inkoopafdelingen betrokken bij de commodity structuur. Daarnaast wordt 
commitment gecreerd door de nadruk te leggen op het doel en de voordelen van 
commodity strategie ontwikkeling. 

4. Presentatie GMM Cmei 2006) 
Om ondersteuning te krijgen van topmanagement is een presentatie gemaakt voor 
de GMM. In deze presentatie wordt de strategie van Neways gekoppeld aan de 
inkoopfunctie. Om de strategie van Neways te realiseren zal de inkoopfunctie 
moeten ontwikkelen en verder professionaliseren. In deze presentatie zijn verder 
kritische succes factoren gepresenteerd om inkoopsynergie met behulp van 
commodity strategie ontwikkeling te realiseren, waaronder ondersteuning van 
topmanagement, commitment van alle betrokken partijen en multidisciplinaire 
teams. 

s. Kick-Off meeting commodity coaches Cmei 2006) 
Het ontwikkelproces is gestart met een kick-off meeting voor de commodity 
coaches. In deze meeting zijn plenair de substappen hoger niveau strategieen en 
betrokken partijen & project team besproken. Iedere commodity coach zal in de 
maand juni stap 1 met zijn commod ity team doorlopen, te beginnen met een kick
off meeting. In de CPS-meeting van de maand juni zal iedere commodity coach 
een korte presentatie geven over stap 1. 

6. Kick-Off meeting commodity teams Cmei 2006) 
Ieder commodity team start met een kick-off meeting. In deze meeting zal de 
commodity coach het strategie ontwikkelproces presenteren aan het commodity 
team. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het doorlopen van de 
verschillende stappen. 

7. Maandelijkse teruqkoppelina van proces en resu!taten Cyanaf juni 2006 
maandelijks) 
Iedere commodity coach presenteert maandelijks de voortgang van het strategie 
ontwikkelproces in de CPS-meeting. In deze presentatie worden de resultaten en 
conclusies van de verschillende substappen gecommuniceerd. Daarnaast worden 
ook de procesmatige aspecten van het proces gecommuniceerd, aspecten als hoe 
vaak en hoe lang het commodity team bijeenkomt, de verdeling van taken, 
mogelijke knelpunten . Op deze wijze kunnen de verschillende teams leren via 
voorbeeldwerking . 
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5.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is het ontwerp voor het commodity strategie ontwikkelproces gegeven. 
Het ontwikkelproces is gebaseerd op de gevonden literatuur uit de analysefase. Over het 
algemeen bestaat er veel consensus in de academische literatuur over welke aspecten 
onderdeel zijn van een (commodity) strategie ontwikkelproces. 
Het ontwikkelproces is opgebouwd uit 6 stappen en iedere stap is verder onderverdeeld in 
substappen met daarbij horende structuren en templates. Op deze wijze is het 
ontwikkelproces zoveel mogelijk gestructureerd om een uniforme werkwijze te 
waarborgen. 
Daarnaast is in het realisatieontwerp een plan weergegeven voor een stap voor stap 
invoering van het ontwikkelproces binnen Neways. 

Het volgende hoofdstuk zal aandacht besteden aan de implementatie van inkoopsynergie 
binnen Neways, met daarbij horende kritische voorwaarden en mogelijke risico's . 
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Hoofdstuk 6: Implementatie 

In dit hoofdstuk wordt het implementatiep/an gepresenteerd. Om het ontwerp in gebruik te kunnen 
nemen, zullen een aantal veranderingen p/aats moeten vinden binnen Neways. Daarnaast zul/en 
moge/ijke risico's warden gei'dentificeerd. 

Wanneer Neways het ontwerp in gebruik wil nemen, zullen enkele veranderingen plaats 
moeten vinden binnen Neways. Aan de hand van een implementatieplan kan dit 
beschreven worden. In een implementatieplan worden de volgende zaken aangegeven 
[Kempen & Keizer, 2000]: 

□ De punten waarop de organisatie moet veranderen om de gekozen oplossing in te 
voeren 

□ De inhoud van de verandering 
□ De betrokkenen bij de verandering 
□ De functionaris die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke verandering. 
□ De start- en einddatum van het verandertraject. 

In de Analyse fase zijn vijf cruciale voorwaarden ge'identificeerd ten einde inkoopsynergie 
te realiseren. Deze vijf voorwaarden kwamen ook naar voren in gesprekken met experts 
op het gebied van inkoop en strategisch management verbonden aan de Technische 
Universiteit Eindhoven als ook de oprichter van Purspective, dat gespecialiseerd is in het 
verzorgen van trainingen op het gebied van commodity strategie ontwikkeling. 
Het implementatieplan zal opgebouwd worden aan de hand van deze vijf voorwaarden. 

6.1 Ondersteuning en controle topmanagement 

□ Verandering bjnnen Neways 
Het proces van inkoopsynergie is alleen succesvol als topmanagement dit proces 
ondersteund. CEO's en de directie van de werkmaatschappijen moeten de 
voordelen die te behalen zijn met behulp van inkoopsynergie onderschrijven, en 
moeten investeren in tijd en resources ten einde het synergieproces succesvol te 
implementeren. 
Daarnaast is het belangrijk dat de verwachtingen, resources en resultaten expliciet 
worden gedefinieerd. Topmanagement moet de voortgang van het synergieproces 
bewaken, en analyseren of de doelstellingen en resultaten ook daadwerkelijk 
worden behaald. Als deze niet worden gerealiseerd, moet worden gekeken wat de 
reden hiervoor is en welke corrigerende acties moeten worden ondernomen. 

□ Inhoud van de yerandering 
In verschillende besprekingen met de Director Operations is de strategie van 
Neways gekoppeld aan de inkoopfunctie. De strategie van Neways is gericht op het 
one-stop-provider worden, het integreren van de supply chain en door het 
focussen op TCO, time-to-market, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid bekomen van 
een strategische partner van haar klanten. Deze strategie heeft consequenties voor 
de inkoopfunctie binnen Neways. De inkoopfunctie zal verder moeten 
professionaliseren. Met behulp van het ontwikkelingsmodel van Van Weele [2002] 
is aangetoond dat Neways op dit moment zich in de purchasing co-ordination fase 
bevind. Om de strategie van Neways te ondersteunen zal de inkoopfunctie zich 
moeten ontwikkelen richting Value Chain integration. Een van de stappen om de 
deze professionalisering te realiseren is het creeren van inkoopsynergie. Met 
behulp van de commodity structuur en commodity strategie ontwikkeling wordt 
deze synergie nagestreefd. 
Samen met de Director Operations is een presentatie opgesteld waarin de 
bovenstaande elementen naar voren komen. Op deze wijze wordt het besef 
gecreeerd dat ten einde de strategie van Neways te realiseren verdere 
ontwikkeling van de inkoopfunctie noodzakelijk is. En dat deze professionalisering 
alleen succesvol kan worden ge'implementeerd wanneer alle betrokken partijen 
waaronder topmanagement dit proces ondersteund. 
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Deze presentatie wordt door de Director Operations in de General Management 
Meeting gebruikt. In deze meeting nemen zowel de CEO's van Neways als de 
directeuren van de werkmaatschappijen deel. 

□ Betrokkenen en verantwoordeljjke bjj yerandering 
De Director Operations is verantwoordelijk voor de commodity structuur, en 
rapporteert de ontwikkelingen, werkwijze en resultaten van de inkoopfunctie direct 
aan de Raad van Bestuur en de directie van de werkmaatschappijen. De Director 
Operations is in deze oak verantwoordelijk voor het verkrijgen van ondersteuning 
en controle van topmanagement. 

□ Start en eind datum van de verandering 
De presentatie in GMM zal in mei 2006 plaatsvinden. Met behulp van deze 
presentatie wordt de ondersteuning van topmanagement gevraagd. Belangrijk is 
dat het management niet eenmalig het proces onderschrijft, maar actief betrokken 
blijft en het synergieproces blijft bewaken. Daarom zal in iedere GMM, die iedere 
maand plaatsvindt, een overzicht moeten warden gepresenteerd van de werkwijze, 
voortgang, resultaten en problemen die zich in het synergieproces voordoen. 

6.2 Ondersteunende IT- en communicatiesystemen 

□ Verandering bjnnen Neways 
Het is cruciaal dat de inkoopbehoeftes vanuit de verschillende werkmaatschappijen 
volledig, eenduidig en snel kunnen warden ge"identificeerd. Hiervoor is het invoeren 
vaan een uniform IT-systeem noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om 
voldoende communicatiemiddelen beschikbaar te hebben in de organisatie om de 
informatie-uitwisseling te ondersteunen. 

□ Inhoud van de verandering 
Neways werkt met een uniform IT-systeem, namelijk BMN. Omdat in het verleden 
de werkmaatschappijen een eigen manier van coderen binnen dit BAAN-systeem 
hadden, is Neways bezig met een dataproject. Met behulp van een centraal BAAN
systeem wordt een Uniforme Artikel Codering gemaakt, waardoor het combineren 
van volumes vanuit de verschillende werkmaatschappijen snel en volledig verloopt. 
In de toekomst wordt dit systeem uitgebreid met informatie over voorraden, 
klanten en leveranciers. 
Daarnaast zijn er voldoende communicatiemogelijkheden binnen Neways aanwezig 
om de informatie-uitwisseling te ondersteunen. 

□ Betrokkenen en verantwoordelijke bij verandering 
Het dataproject valt buiten de scope van dit onderzoek. Dit project wordt 
uitgevoerd door de verantwoordelijke voor BMN/ERP binnen Neways. 

6.3 Personeelsontwikkeling en training 

□ Veranderjng bjnnen Neways 
Het professionaliseren van de inkoopfunctie en werken met de commodity 
structuur en commodity strategieontwikkeling vereist een "shift in mindset". Dat 
wil zeggen dat in plaats van alleen inkooptechnische en operationele activiteiten 
oak strategische en beleidsmatige capaciteiten vereist zijn binnen de 
inkoopfunctie. 

□ Inhoud van de verandering 
De commodity coaches moeten de capaciteiten bezitten om een strategie 
ontwikkelproces te doorlopen en te kunnen overbrengen op het commodity team. 
Wanneer dit onvoldoende aanwezig is kunnen commodity coaches warden getraind 
in het ontwikkelproces. Dit kan met behulp van Purspective. Purspective is een 
organisatie die trainingen verzorgd voor inkoopprofessionals, ender meer op het 
gebied van commodity strategie ontwikkeling. Het ontwikkelproces uit hoofdstuk 5 
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is voor een groot deel gebaseerd op het model van Purspective, dus deze training 
sluit daar goed op aan. 
Deelnemers in de commodity teams moeten ook de capaciteiten bezitten om een 
strategie ontwikkelproces te doorlopen. Ook deze kunnen worden ondersteund met 
behulp van de training van Purspective. De deelnemers in de commodity teams 
zijn onder meer inkopers uit de verschillende werkmaatschappijen. Het is dan ook 
belangrijk dat in de toekomst bij de selectie van inkopers ook wordt gekeken naar 
capaciteiten op strategisch en beleidsmatig vlak. 
Ten slotte is het belangrijk dat wanneer de commodity teams multidisciplinair 
worden gemaakt, deelnemers van andere disciplines zoals engineering worden 
getraind op het gebied van inkoop en strategieontwikkeling. 

□ Betrokkenen en verantwoordelijke bij veranderinq 
De Director Operations is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de juiste 
kwaliteiten aanwezig zijn bij de commodity coaches. Het betrekken van de juiste 
capaciteiten en kwaliteiten in de commodity teams is een verantwoordelijkheid van 
de betreffende commodity coach. Wanneer training nodig is voor de commodity 
coaches en/of de commodity team deelnemers moet hier budget voor worden 
vrijgemaakt. Dit budget moet worden verkregen vanuit topmanagement, door de 
kosten van deze training in kaart te brengen en dit te koppelen aan de voordelen 
die de commodity structuur kunnen realiseren. Het verkrijgen van dit budget moet 
de Director Operations realiseren in overleg met de CEO's. 
Het opnemen van strategische en beleidsmatige capaciteiten in het selectieproces 
voor nieuwe inkopers moet worden uitgevoerd door de inkoopmanagers van de 
verschillende werkmaatschappijen. 

□ Start en eind datum van de verandering 
Het ontwikkelproces wordt vanaf mei in gebruik genomen binnen Neways. Dit 
betekent dat op korte termijn moet worden bepaald of er behoefte is aan training. 
Het beste kan na de eerste terugkoppeling over de eerste stap worden bepaald of 
de gewenste capaciteiten en kwaliteiten in de commodity teams aanwezig zijn. De 
eerste stap uit het ontwikkelingsmodel wordt in de maand mei doorlopen. Wanneer 
hieruit blijkt dat het proces niet correct wordt doorlopen of niet tot de gewenste 
resultaten leidt kan de training van Purspective worden georganiseerd. Deze 
training duurt 2 werkdagen, en wordt gegeven voor 2 teams van elk maximaal 8 
personen. 
Het opnemen van strategische en beleidsmatige capaciteiten in het selectieproces 
kan meteen worden ingevoerd en moet vast onderdeel uit blijven maken van het 
selectieproces. 

6.4 Inrichten Commodity Structuur 

□ Verandering binnen Neways 
Er zijn verschillende manieren om inkoopsynergie te creeren, de juiste wijze is 
organisatieafhankelijk. Daarnaast moeten commodity strategieen worden 
opgesteld, en waar nodig meerder disciplines worden betrokken in dit strategie 
ontwikkelproces. Om afgestemde en ge'integreerde strategieen te kunnen 
formuleren moeten algemene doelstellingen en bijbehorende strategie van de 
inkoopfunctie binnen Neways worden opgesteld. 

□ Inhoud van de yeranderinq 
Op dit moment zijn de doelstellingen en strategie van de inkoopfunctie niet 
expliciet opgesteld. Deze strategie en doelstellingen moeten worden gedefinieerd 
op basis van de corporate strategie van Neways, zodanig dat de inkoopfunctie de 
strategie van Neways ondersteund. 
Met behulp van het strategie ontwikkelproces uit Hoofdstuk 5 worden commodity 
strategieen opgesteld. Dit proces is met behulp van een interactieve workshop in 
april 2006 ge'implementeerd bij de commodity coaches. In deze interactieve sessie 
zijn de ontwikkeling van Neways en de consequenties voor de inkoopfuncties aan 
de commodity coaches gepresenteerd. Hierna is het doel, de voordelen en de 
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werkwijze van het strategie ontwikkelproces besproken. In overleg met de 
commodity coaches is toen een tijdschema opgesteld om het ontwikkelproces te 
doorlopen, dit proces is in mei 2006 opgestart en zal in november 2006 voor het 
eerst zijn doorlopen. 
Omdat de commodities technologisch van aard zijn is het belangrijk dat 
engineering in dit proces betrokken wordt. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de 
directie van Neways Technologies om capaciteit beschikbaar te stellen om deel te 
nemen in de commodity teams. De commodity coaches moeten vervolgens een 
analyse maken welke capaciteit en kennis zij nodig hebben in het commodity 
team. Wanneer engineering wordt betrokken kan dit zowel vanuit Neways 
Technologies komen maar oak vanuit de engineering afdelingen uit de 
werkmaatschappijen. 

□ Betrokkenen en verantwoordeljjke bij veranderinq 
De Director Operations is verantwoordelijk voor het formuleren van de algemene 
doelstellingen en strategie van de inkoopfunctie. 
De commodity coaches zijn verantwoordelijk voor het doorlopen van het strategie 
ontwikkelproces. 
De analyse welke capaciteit en kennis deel uit moeten maken van het commodity 
team wordt uitgevoerd door de commodity coaches. De Director Operations moet 
ervoor zorgen dat deze capaciteit oak daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld. 

□ Start en ejnd datum van de verandering 
Algemene inkoopstrategie en doelstellingen zijn inmiddels aanwezig alleen nag niet 
expliciet geformuleerd, dit moet gebeuren in mei 2006. 
Het strategie ontwikkelproces is inmiddels in gebruik genomen, het tijdschema 
voor het ontwikkelproces staat in bijlage G. en zal in november 2006 de eerste 
keer doorlopen zijn. Het ontwikkelen van een strategie is echter een continue 
proces en zal doorlopend warden gevolgd. 
Het analyseren van de benodigde capaciteit en kennis in het commodity team is 
onderdeel van de eerste stap van het strategie ontwikkelproces. 

6.5 Commitment van alle betrokken partijen 

□ Veranderjng bjnnen Neways 
Om de commodity structuur succesvol te implementeren is het noodzakelijk dat 
alle betrokken partijen commitment tonen aan het proces. Geen van de partijen 
mag afwijken van afspraken gemaakt met betrekking tot de commodity structuur. 
Deze commitment kan niet warden opgelegd, maar moet warden gecreeerd door 
het doel, de noodzaak en de potentiele voordelen van de commodity structuur te 
laten zien aan alle betrokken partijen. 

□ Inhoud van de veranderinq 
In paragraaf 6.1 is al aandacht besteed aan het creeren van ondersteuning van 
topmanagement. Naast deze ondersteuning moeten oak de inkoopmanagers en 
inkopers uit de verschillende werkmaatschappijen commitment tonen aan de 
afspraken gemaakt met betrekking tot de commodity structuur. In plaats van een 
decentrale inkoopstructuur waarbij iedere werkmaatschappij eigen leveranciers 
zoekt, moeten de inkoopafdelingen werken met de centraal gerealiseerde 
afspraken met betrekking tot de commodity structuur. Hiervoor is in april 2006 een 
presentatie georganiseerd voor alle inkoopmanagers en commodity coaches. In 
deze presentatie is de noodzaak, het doel en de voordelen van de commodity 
structuur gepresenteerd. Daarnaast zijn de belangrijkste voorwaarden voor een 
succesvolle implementatie van de commodity structuur, waaronder commitment 
van alle betrokken partijen gegeven. 
Naast deze eerste presentatie is het belangrijk dat de inkoopmanagers actief 
betrokken blijven bij de commodity structuur. De voortgang, werkwijze en 
resultaten zullen iedere maand in het Corporate Purchase overleg warden 
gecommuniceerd. 
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Daarnaast zijn de inkoopmanagers uit de werkmaatschappijen verantwoordelijk 
voor het communiceren van de werkwijze en resultaten van de commodity 
structuur aan de verschillende inkoopafdelingen. 

□ Betrokkenen en verantwoordelijke bij verandering 
De Director Operations samen met de commodity coaches zijn verantwoordelijk 
voor het actief betrekken van de inkoopmanagers van de verschillende 
werkmaatschappijen. 
De inkoopmanagers zijn verantwoordelijk voor het communiceren van de 
commodity structuur naar de inkoopafdelingen, en voor het waarborgen van 
commitment aan de afspraken gemaakt met betrekking tot de commodity 
structuur. 

□ Start en eind datum van de verandering 
Voortgang en resultaten van de commodity structuur worden iedere maand in het 
Corporate Purchase overleg gecommuniceerd. 
Het waarborgen van de commitment door de inkoopmanagers is een continue 
proces. 

6.6 Overzicht actiepunten 

Presentatie GMM, verkrijgen ondersteuning 
topmanagement 
Presentatie GMM, mana ement controle 
Inventariseren capaciteiten en kwaliteiten nodig in 
commodity teams 

raining Purspective (indien noodzakelijk) 

Opnemen van strategische en beleidsmatige 
selectiecriteria in wervingsproces 

Formuleren van algemene inkoopstrategie en 
doelstellingen 

Workshop implementatie strategie ontwikkelproces 

Commodity strategie ontwikkeling 

Betrekken engineering 

Director Operations + 
Niels van Hoof 

Director O erations 
Director Operations + 
Commodity Coaches 

Director Operations + 
Commodity coaches 

Inkoopmanagers 

Director Operations 

Director Operations + 
Niels van Hoof 

Commodity Coaches 

Director Operations + 
Commodity Coaches 

Communiceren doel, werkwijze commodity structuur Director Operations + 
aan inkoopmanagers Niels van Hoof 

Communicatie voortgang en resultaten commodity 
structuur 

Waarborgen commitment inkoopafdelingen van 
werkmaatschappijen 

Tabet 6.1: Actiepunten/ijst 

6.7 Risico's 

Commodity Coaches 

Inkoopmanagers 

mei 2006 

maandelijks in GMM 

juni 2006 

juni 2006 

doorlopend 

mei 2006 

april 2006 

mei 2006 - november 2006, 
daarna doorlopend 

doorlopend 

april 2006 

maandelijks in Corporate 
Purchase meeting 

doorlopend 

Hieronder staan de belangrijkste risico's die kunnen optreden tijdens het realiseren van 
inkoopsynergie met behulp van het ontwikkelen van commodity strategieen. 
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□ Niet iedereen wil aanpassen aan de nieuwe werkwijze. 
Zoals al eerder vermeld is commitment van alle partijen aan de commodity 
structuur noodzakelijk voor het succesvol implementeren van inkoopsynergie. Het 
gevaar bestaat dat niet alle partijen bereid zijn om aan te passen aan de nieuwe 
werkwijze. Van Weele et al. [2005] concluderen dat het creeren van 
inkoopsynergie een uitermate gevoelige en politieke bezigheid is. Het is belangrijk 
te onderkennen dat de creatie van inkoopsynergie vaak samen gaat met een 
afname van autonomiteit van de werkmaatschappijen, en dat het gevoel aanwezig 
kan zijn binnen Neways dat de werkmaatschappijen niet voldoende voordelen 
verkrijgen middels de commodity structuur. 
Het is dan oak essentieel om commitment van alle betrokken partijen te creeren 
en behouden door a lie partijen actief te betrekken bij de commodity structuur en 
de resultaten te communiceren. Daarnaast is het belangrijk om ondersteuning van 
topmanagement te verkrijgen. 

□ Commodity strategieen realiseren niet de gewenste resultaten 
Het kan zijn dat de geformuleerde commodity strategieen niet tot de gewenste 
resultaten leiden. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat de geformuleerde 
doelstellingen niet correct zijn, of dat deze doelen niet aansluiten bij hoger niveau 
strategieen. Het strategie ontwikkelproces is een continue proces, dat betekent dat 
als de gewenste resultaten niet bereikt warden het proces (deels) opnieuw 
doorlopen moet warden. Op deze wijze wordt continue gecontroleerd of 
doelstellingen warden gehaald en of deze doelstellingen nag correct zijn, wanneer 
dit niet het geval is moeten met behulp van het doorlopen van het ontwikkelproces 
corrigerende maatregelen warden genomen. 
Een tweede oorzaak kan zijn dat de deelnemers het strategie ontwikkelproces niet 
correct uitvoeren. Dit kan warden verholpen met behulp van training in strategie 
ontwikkeling en in het uiterste geval door het verplaatsen en of vervangen van 
mensen [Kempen et al., 2000]. 

6.8 Samenvatting 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van het implementatieplan. Om inkoopsynergie te 
realiseren zijn vijf cruciale voorwaarden beschreven; 

□ Ondersteuning en controle topmanagement 
□ Ondersteunende IT- en communicatiesystemen 
□ Personeelsontwikkeling en training 
□ Inrichten Commodity Structuur 
□ Commitment van alle betrokken partijen 

Deze vijf voorwaarden zijn geen eenmalige actiepunten, maar aan deze voorwaarden moet 
doorlopend warden voldaan. Om dit te realiseren is communicatie en transparantie in 
processen en resultaten cruciaal. Daarnaast zijn de belangrijkste risico's ge"identificeerd. 

Dit hoofdstuk is de afsluiting van de Ontwerp fase, het onderzoek zal warden afgesloten in 
het volgende hoofdstuk met de conclusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk vormt de afronding van het onderzoek. Allereerst worden op basis van de in de analyse 
fase gedefinieerde onderzoeksvragen conc/usies gepresenteerd. Daarna worden aanbevelingen 
gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten door het formuleren van kanttekeningen en mogelijke 
vervolgonderzoeken. 

7.1 Conclusies 

Onderzoeksvraag 1: 
"Wat is een goede inkoopstrategie?" 

Strategie is de manier waarop en de middelen waarmee vooraf gestelde doelstellingen 
nagestreefd warden, rekening houdend met ontwikkelingen in de omgeving en gebaseerd 
op sterkten en zwakten van een organisatie. Strategie helpt een organisatie om haar 
middelen te sturen en toe te wijzen op basis van zowel interne competenties en zwakten 
als op ontwikkelingen in de omgeving, om zodoende vooraf gestelde doelstellingen te 
behalen. Strategie zorgt voor een commitment tot actie, het vereenvoudigt beslissingen en 
het maakt coordinatie en controle van acties van verschillende mensen mogelijk. 

Een goede commodity strategie is afgestemd op hoger niveau strategieen, namelijk de 
algemene inkoopstrategie en de strategie van Neways als geheel. 

Figuur 7.1: Hoger niveau strategieen 

Om een volledige strategie te formuleren wordt het six-buckets model gebruikt. 

E.g.: 
• product designs & specifications 
• standardization/ customization 
• Industry standards 

Suaaliet Base Structurina 
E.g.: 

• number of suppliers 
• who, type, location 

••• globalization 

Sourcina 
E.g.; 

• supplier segmentation & 

• supplier partnerships 

Figuur 7.2: Six-buckets model 

Contractlna 

• local, regional, corporate 
• length, duration, coverage 

• terms and conditions 
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De volgende aspecten moeten onder meer aan bod komen in de commodity strategie [Van 
Weele, 2002; Monczka, 2005]: 

D Global vs local buying 
□ Single vs multiple sourcing 
□ Aantal leveranciers/ grootte supply base 
□ Partnerships of concurrentie tussen leveranciers 
□ Contract inkopen of spot based 
□ Prestatie-eisen waar leveranciers aan moeten voldoen 
□ Lengte en type contract 
□ Leveranciersontwikkeling 
□ Leverancier betrekken in productontwikkeling 

Uit de geformuleerde strategie moet een actiepuntenlijst warden gecreeerd met daarbij 
horende tijdsfasering en verantwoordelijkheden. 

Onderzoeksvraag 2: 
"Waarom moet een organisatie een inkoopstrategie hebben?" 

Jaren geleden is de ontwikkeling ingezet dat organisaties meer en meer gaan uitbesteden, 
over het algemeen wordt tegenwoordig 50% tot 90% van de kosten van een eindproduct 
bepaald door de inkoopwaarde. Inkoop heeft niet alleen grate invloed op de kosten van 
een organisatie, maar kan ook bijdragen aan de kwaliteit, levertijd, leverbetrouwbaarheid 
van een organisatie. Door de grate invloed die inkoop heeft op de concurrentiepositie van 
een organisatie is inkoop daadwerkelijk een strategische functie. Inkoop zou dan ook 
moeten warden betrokken in het ontwikkelen van een corporate strategie, en inkoop moet 
een eigen strategie en doelen hebben. Om te zorgen dat inkoop bijdraagt aan de 
concurrentiepositie van een organisatie moeten strategie en doelen van de inkoopfunctie 
aansluiten bij strategie en doelen van de organisatie. 
De bewustwording dat Inkoop steeds meer als een strategische functie wordt beschouwd 
heeft geleid tot enkele ontwikkelingen op het gebied van Inkoop. Er zijn verschillende 
auteurs die de ontwikkeling van de inkoopfunctie in een aantal fasen hebben opgedeeld. 
Een van deze gefaseerde benaderingen is het inkoopontwikkelingsmodel van Van Weele. 
Hierin ontwikkelt de inkoopfunctie zich van een decentrale transactionele functie tot een 
centrale strategische functie. Hoe verder de inkoopfunctie professionaliseert naar een 
centrale strategische functie hoe grater de effectiviteit en potentiele besparingen warden. 

Onderzoeksvraag 3: 
'Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol/e imp/ementatie van de commodity 
structuur?" 

Op basis van literatuur en expert interviews zijn de volgende vijf cruciale voorwaarden 
ge"identificeerd ten einde inkoopsynergie te creeren. 

□ Ondersteuning en controle topmanagement 
□ Ondersteunende IT- en communicatiesystemen 
□ Personeelsontwikkeling en training 
□ Inrichten Commodity Structuur 
□ Commitment van alle betrokken partijen 

Onderzoeksvraag 4: 
"Hoe ziet een generiek proces eruit voor ontwikkeling van een inkoopstrategie?" 

Vanuit de literatuur bestaat veel consensus over welke aspecten deel uitmaken van een 
strategie ontwikkelproces. Het generieke proces ontworpen in dit onderzoek is gebaseerd 
op literatuur op het gebied van strategisch management en drie commodity strategie 
ontwikkelprocessen [Monczka, Purspective & Kraljic]. Het ontwikkelen van een commodity 
strategie is een continue proces bestaande uit zes stappen. 
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1. 
Huidige 
situatie 

Continue 

4. 
Definieren 
strategie 

Figuur 7.2: Generiek proces voor commodity strategieontwikkeling 

7.2 Deliverables 

Samen met de onderzoeksvragen zijn ook de deliverables tijdens de analyse fase 
opgesteld . De deliverables representeren het resultaat van het onderzoek. De voorwaarden 
om de commodity structuur succesvol te implementeren staan in paragraaf 4.6. Het 
generiek stappenplan zoals hierboven weergegeven is in detail uitgewerkt in Hoofdstuk 5. 
Het implementatieplan ten slotte is opgesteld in de paragraaf 5.2 en Hoofdstuk 6. 

Voorwaarden voor een succesvolle implementatie van de commodity structuur. 

Generiek stappenplan om te komen tot een inkoopstrateg ie voor een 
commodltygroe,p. 

Implementatieplan om voorwaarden en generiek stappenplan succesvol te 
implementeren in Neways organisatile. 

Tabet 7.1: Deliverables 

7.3 Aanbevelingen 

Uit het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen gekomen: 

1. Koppelen van de inkoopfunctie aan de strateqie van Neways 

✓ 

✓ 

✓ 

De strategie van Neways is gericht op het warden van een strategische partner van 
haar klanten, het integreren van de Supply Chain en intensiveren van de ontwikkel 
en service activiteiten. De focus ligt hierbij op TCO, levertijd, kwaliteit en 
leverbetrouwbaarheid. Deze strategie heeft consequenties voor de inkoopfunctie. 
Het inkoopvolume bedraagt circa 60% van de omzet binnen Neways, het is dan 
ook belangrijk dat de inkoopfunctie zodanig wordt ingericht dat het de strategie 
van Neways ondersteund. Inkoop binnen Neways zal moeten groeien binnen het 
inkoopontwikkelingsmodel van Van Weele. Neways begeeft zich op dit moment in 
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de purchasing coordination fase, waarbij de nadruk ligt op het creeren van 
inkoopsynergie. De komende jaren zal Neways moeten groeien naar Supply Chain 
en Value Chain integration. 

2. Formuleren alqemene inkoopstrategie 
Op dit moment zijn is er geen expliciete inkoopstrategie geformuleerd. Wanneer de 
inkoopfunctie aan de strategie van Neways wordt gekoppeld moet een algemene 
inkoopstrategie warden opgesteld die in lijn ligt met de strategie van Neways. 
Deze strategie moet warden opgesteld door de Director Operations en warden 
ondersteund door alle inkopers binnen Neways. Deze algemene inkoopstrategie is 
de basis waarop de commodity strategieen warden gedefinieerd. 

Figuur 7.3: Hoger niveau strategieen 

3. Creeren van ondersteuning en commitment in Neways organisatie 
Een van de belangrijkste voorwaarden om de commodity structuur succesvol te 
implementeren is het creeren van ondersteuning en commitment in alle lagen van 
de Neways organisatie. Zowel topmanagement als de operationele 
inkoopafdelingen moeten warden betrokken. In eerste instantie is het belangrijk 
om aan alle betrokken partijen de noodzaak tot en de toegevoegde waarde van de 
commodity structuur te communiceren. Dit is tijdens het onderzoek met behulp 
van presentaties en het organiseren van workshops gedaan. 
Maar het is belangrijk om deze ondersteuning en commitment van alle betrokken 
partijen in stand te houden. Dit gebeurt enerzijds door continue de voortgang, 
knelpunten en resultaten van de nieuwe werkwijze te communiceren. Anderzijds 
door het actief betrekken van betrokken partijen in het commodity strategie 
proces. 

4. Multidisciplinaire focus 
De verdere professionalisering van de inkoopfunctie houdt ook een 
multidisciplinaire ontwikkeling in. Om commitment te creeren is het belangrijk dat 
de betrokken partijen actief warden betrokken bij het strategie ontwikkelproces. 
Daarnaast wil Neways inspelen op de wensen van de klant, om zo veel mogelijk 
waarde toe te voegen voor de klant. Sales zou hierin een belangrijke inbreng 
kunnen hebben. Omdat de verschillende commodities een sterk technolog isch 
karakter hebben is het belangrijk dat engineering wordt betrokken in de 
commodity teams. Enerzijds omdat engineering veel kennis bezit over de 
technologie en over de leveranciers, daarnaast wordt door het betrekken van 
engineering commitment gecreeerd binnen de organisatie. Op dit moment ligt de 
focus binnen inkoop voornamelijk op de prijs. Deze focus moet veranderen naar 
TCO, kwaliteit, levertijd en leverbetrouwbaarheid, om dit te realiseren is de 
inbreng van andere disciplines in de commodity teams noodzakelijk. 
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s. Oostellen commodity strategieen 
Monczka en de NEVI concluderen dat het professionaliseren van de inkoopfunctie 
gestart wordt met het formuleren van commodity strategieen. Deze commodity 
strategieen worden gevormd op basis van de algemene inkoopstrategie zodanig 
dat het de strategie van Neways ondersteund. De strategie motiveert mensen tot 
het ondernemen van actie in de juiste richting. Daarnaast maakt de strategie 
management controle mogelijk. Doordat specifieke, meetbare en tijdsgefaseerde 
doelstellingen worden bepaald, de wijze waarop deze behaald moeten worden en 
het toekennen van verantwoordelijkheden. Het opstellen van de commodity 
strategieen gebeurt aan de hand van het ontwikkelproces uit Hoofdstuk 5. In 
bijlage G is een tijdsplanning gegeven voor de implementatie van het strategie 
ontwikkelproces. Het formuleren van de commodity strategie is een continue 
proces en zal doorlopend worden uitgevoerd. 

6. Training van personeel met behulp van Purspectiye 
Het commodity strategie ontwikkelproces betekent een nieuwe werkwijze binnen 
Neways. Neways is vanuit het verleden een organisatie die niet veel werkt met 
strategie en structuur. Dit vereist dan ook een shift in mindset voor de betrokken 
partijen. Daarnaast zullen de commodity teams multidisciplinair worden 
opgebouwd, en de andere disciplines hebben weinig tot geen ervaring met het 
vormen van inkoopstrategieen. Om maximaal resultaat te halen uit het strategie 
ontwikkelproces is ondersteuning vanuit Purspective gewenst. Purspective verzorgt 
een training op het gebied van commodity strategie ontwikkeling. Omdat het 
ontwikkelproces uit dit onderzoek mede gebaseerd is op het model van Purspective 
sluit deze training zeer goed aan op de nieuwe werkwijze binnen Neways. Met 
behulp van de training worden de deelnemers in de commodity teams getraind in 
het uitvoeren van het strategie ontwikkelproces. 
Inmiddels is al contact gelegd met Purspective. In een bijeenkomst met Jan 
Willlem Ederveen is besproken op welke wijze Purspective ondersteuning kan 
bieden aan Neways. Waarschijnlijk zullen er twee commodity teams in eerste 
instantie het commodity strategie programma van Purspective volgen. Dit 
programma zal twee werkdagen beslaan en kost circa € 40.000 voor de twee 
teams. Wanneer het programma resultaat oplevert kunnen de andere commodity 
teams de cursus ook volgen. 

7 .4 Kanttekeningen en vervolgonderzoek 

Het commodity strategie ontwikkelproces zoals in Hoofdstuk 5 is weergegeven, wordt op 
dit moment ge"implementeerd binnen Neways. Het ontwikkelproces is middels een 
workshop ge"introduceerd bij de commodity coaches, en daarbij is een planning opgezet. 
De eerste stap uit het ontwikkelproces wordt in de maand juni door de commodity teams 
afgerond. Omdat dit onderzoek tot medio juni loopt zal de begeleiding en ondersteuning 
tijdens het doorlopen van de verschillende stappen vanuit Neways of een externe partij 
moeten komen, bijvoorbeeld een {afstudeer)stage. 

In dit onderzoek is gekeken op welke wijze de commodity structuur kan bijdragen aan een 
verbeterde concurrentiepositie voor Neways. Een belangrijk aspect hierin is het afstemmen 
van de inkoopfunctie op de strategie en ontwikkeling van Neways. De strategie van 
Neways is in dit onderzoek als gegeven beschouwd. Op dit moment richt Neways zich op 
verschillende afzetmarkten. Haffmans et al. [2005] concluderen in hun onderzoek echter 
dat Nederlandse toeleveranciers zich moeten richten op unieke technische oplossingen en 
specifieke klantgroepen. Dit leidt tot meer stabiele bedrijfsresultaten en minder risico's, 
strategieen gericht op marktverbreding hebben een averechts effect. Haffmans et al. 
onderkennen vier generieke activiteiten voor toeleveranciers, namelijk; bewerkingen 
uitvoeren, onderdelen produceren, modules samenstellen en engineering. Op dit moment 
is Neways zowel actief in het samenstellen van modules als in engineering. Nader 
onderzoek op dit gebied kan waardevol zijn om te kijken welke effect de huidige 
gediversifieerde strategie heeft op de concurrentiepositie, en of ook Neways zich zou 
moeten richten op een focusstrategie en op specifieke klantgroepen. 
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Epiloog 

De epiloog kijkt terug op het onderzoek wat de laatste 6 maanden heeft plaatsgevonden bij Neways 
Electronics International N. V. Er wordt een reflectie gegeven van de opdracht, de begeleiding en 
afgesloten met een persoonlijke reflectie. 

Reflectie op de opdracht 
Het werken met commodity strategie ontwikkeling is de laatste jaren steeds vaker 
toegepast in de praktijk. Commodity strategie ontwikkeling is in feite geen trend meer te 
noemen, maar eerder een geijkte methode om de inkoopfunctie verder te 
professionaliseren en een middel om direct besparingen te realiseren. Echter blijkt in de 
praktijk dat het invoeren van commodity strategieen geen garantie voor succes is. De 
implementatie van de commodity structuur is cruciaal ten einde de verwachte besparingen 
en voordelen ook daadwerkelijk te realiseren. Een van de belangrijkste voorwaarden is het 
creeren van betrokkenheid en draagvlak voor het proces in de hele organisatie . Alie lagen 
in de organisatie moeten de noodzaak en de voordelen van het proces onderschrijven. Ik 
denk dat dit juist een van de belangrijkste bijdragen is van dit onderzoek. In dit onderzoek 
is de koppeling gemaakt tussen de strategie van Neways Electronics International en de 
consequenties die daar uit volgen voor de inkoopfunctie. Het besef is gecreeerd in alle 
lagen van de Neways organisatie dat verdere ontwikkeling en professionalisering van de 
inkoopfunctie noodzakelijk is om de strategie van Neways te ondersteunen. 

Reflectie op de beqeleiding 
Tijdens dit onderzoek heb ik gebruik kunnen maken van drie stimulerende en toegewijde 
begeleiders. Zij beschikken alle drie over een grote hoeveelheid kennis op een eigen 
vakgebied en deze kennis is de ideale mix voor dit onderzoek gebleken, experts op het 
gebied van Purchasing & Supply Management en Strategisch Management gecombineerd 
met een ervaren praktijk begeleider. Naast de verschillen in kennis die de drie bezitten zijn 
er ook overeenkomsten. Van alle drie heb ik het vertrouwen gehad om zelfstandig dit 
onderzoek uit te voeren, ze hebben mij de vrijheid gegeven om mezelf zowel professioneel 
als persoonlijk te ontwikkelen. Maar wanneer ik advies of sturing nodig had stonden zij 
altijd klaar met een kritische blik. Ik heb deze ondersteuning als heel positief ervaren, en 
de samenstelling van het begeleidingsteam heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het 
proces en resultaat van dit onderzoek. 

Persoonlijke reflectie 
De laatste maanden zijn voor mij een buitengewoon leerzame kennismaking geweest met 
de praktijk. Ik heb de mogelijkheid gehad om de theoretische kennis opgedaan tijdens 
mijn studie Technische Bedrijfskunde te toetsen in een dynamische en complexe 
omgeving. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd tijdens dit 
afstudeeronderzoek is dat een oplossing niet op zich staat. De kwaliteit van de oplossing is 
geen garantie voor succes, het is cruciaal dat een oplossing correct wordt 
ge"implementeerd in een organisatie. Het creeren van draagvlak en betrokkenheid is een 
van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle implementatie. Om deze aspecten 
te realiseren is het actief betrekken van en communiceren met betrokken partijen een 
vereiste. Daarnaast heb ik mezelf kunnen toetsen in een zelfstandig project. Tot aan het 
afstuderen toe bestond de studie alleen uit groepsprojecten. Ik stond dan ook voor een 
grote uitdaging om het belangrijkste project en sluitstuk van mijn studie zelfstandig te 
volbrengen. Een van mijn persoonlijke knelpunten was het schrijven van een academisch 
rapport, het uitvoeren van een onderzoek is een ding maar het correct en volledig 
vastleggen van de bevindingen voor derden is iets volledig anders. Mede door een 
gestructureerde aanpak denk ik dat ik het onderzoek goed onder controle heb kunnen 
houden. De vooraf gestelde doelstellingen heb ik grotendeels bereikt, en de deliverables 
heb ik opgeleverd. 

Al met al denk ik dat dit onderzoek een waardig sluitstuk is geweest van mijn studie aan 
de Technische Universiteit te Eindhoven. Een proces waarin ik zowel op professioneel als 
persoonlijk vlak enorm veel heb geleerd, en waar ik nog regelmatig met trots op zal 
terugkijken . 

Faculteit Technologie Management - Niels van Hoof - juni 2006 



Tu/ e technische universiteit eindhoven 

Referenties 

Ansoff, H.I. (1968), Corporate Strategy, Penguin, Harmondsworth. 

Baily, P., Farmer, D., Jessop, D. & Jones, D. (2005), Purchasing Principles and 
Management, Pearson Education Limited, Harlow, 9e druk. 

Bensaou, M. (1999), Portfolios of Buyer-Supplier Relationships, Sloan Management 
Review, vol. 40, p. 35-44. 

Carter, J.R. & Narasimhan, R. (1996), Is Purchasing Really Strategic?, International 
Journal of Purchasing and Materials Management, vol. 32, p. 20-28. 

Carter, P.J., Carter, J.R., Monczka, J.M., Slaight, T.H. & Swan, A.J., The Future of 
Purchasing and Supply: A Ten-Year Forecast, Journal of Supply Chain 
Management, vol. 36, p. 14-26. 

Dubois, A. & Pedersen, A. (2002), Why Relationships do not fit into purchasing portfolio 
models - a comparison between the portfolio and industrial network approaches, 
European Journal of Purchasing & Supply Management, vol. 8, p. 35-42. 

Ellram, L.M. & Carr, A. (1994), Strategic Purchasing: A History and Review of the 
Literature, International Journal of Purchasing and Materials Management, vol. 30, 
p. 10-18. 

Faes, W., Matthyssens, P. & Vandenbempt, K. (2000), The Pursuit of Global Purchasing 
Synergy, Industrial Marketing Management, vol. 29, p. 539-553. 

Fisher, M.L. (1997), What is the Right Supply Chain for Your Product?, Harvard Business 
Review, maart-april 1997, p.105-116. 

Freeman, V.T. & Cavinato, J.L. (1990), Fitting Purchasing to the Strategic Firm: 
Frameworks, Processes, and Values, Journal of Purchasing and Materials 
Management, Vol. 26, p. 6-10. 

Gelderman, CJ. & Van Weele, A.J. (2002), Strategic Direction through Purchasing Portfolio 
Management: A Case Study, Journal of Supply Chain Management, vol. 38, p. 30-
37. 

Gelderman, C.J. & Van Weele, A.J. (2003), Handling measurement issues and strategic 
directions in Kraljic's purchasing portfolio model, Journal of Purchasing and Supply 
Management, vol. 9, p. 207-216. 

Gelderman, C.J. (2003), A Portfolio Approach to the Development of Differentiated 
Purchasing Strategies, proefschrift Technische Universiteit Eindhoven. 

Gelderman, C.J. (2004), De inkoopportfolio; verbetert de inkoopprestaties, Kluwer, Alphen 
aan den Rijn, 1 e druk. 

Haffmans, L. & Van Weele, A.J. (2005), Strategieen voor toeleveranciers: 
resultaatverbetering door focus. 

Hatch, M.J. (1997), Organization Theory; Modern Symbolic and Postmodern Perspectives, 
Oxford University Press, New York, 1 e druk. 

Kempen, P.M. & Keizer, J.A. (2000), Advieskunde voor praktijkstages: 
Organisatieverandering als leerproces, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2e druk. 

Keough, M. (1994), Buying your way to the top, Director, London, april 1994, p. 72-74. 

Faculteit Technologie Management - Niels van Hoof - juni 2006 



Tu/ e tei:hnische universite it eindhoven 

Kothuis, W (2002), Via gecoordineerde inkoop naar succesvolle inkoopsynergie, Corporate 
Purchasing Neways Electronics International N.V. 

Kotter, J.P. (1997), Leiderschap bij verandering, Academic Service, Schoonhoven, le druk. 

Kraljic, P. (1983), Purchasing must become supply management, Harvard Business 
Review, vol. 65, p. 109-117. 

Mintzberg, H., Quinn, J.B. & Ghoshall, S. (1998), The Strategy Process; Revised European 
Edition, Prentice Hall Europe, Hertfordshire, 2e druk. 

Monczka, R.M., Trent, R.J. & Handfield, R.B. (2005), Purchasing & Supply Chain 
Management, Thomson South-Western, Mason Ohio, 3e druk. 

Nagel, A.P. (1994), Produktinnovatie op ondernemingsniveau: en het belang van een 
technologie-strategie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1 e druk. 

NEVI (2002), Purchasing Excellence; resultaten Project 1, NEVI, Zoetermeer, 1 e druk. 

NEVI (2004), Purchasing Excellence; Tweede deelrapportage Project 2 en 3, NEVI, 
Zoetermeer, 1 e druk. 

Neways Electronics International N.V. (2004),jaarverslag 2004. 

Neways Electronics International N.V. (2005), jaarverslag 2005. 

Olsen, R.M. & Ellram, L.M. (1997), A Portfolio Approach to Supplier Relationships, 
Industrial Marketing Management, vol. 26, p. 101-113. 

Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy: Techniques for analysing industries and 
competitors, Free Press, New York. 

Porter, M.E. (1985), Competitive Advantage: creating and sustaining superior 
performance, Collier Macmillan, London . 

Rozemeijer, F.A. (2000), Creating Corporate Advantage through Purchasing, proefschrift 
Technische Universiteit Eindhoven . 

Rozemeijer, F.A., Van Weele, A.J . & Weggeman, M. (2003), Creating Corporate Advantage 
through Purchasing: Toward a Contigency Model, The Journal of Supply Chain 
Management, vol. 39, . 4-13. 

Spekman, R.E., Kamauff, J. & Spear, J. (1999), Towards more effective sourcing and 
supplier management, European Journal of Supply Management, vol. 5, p. 103-
116. 

Van Aken, J.E. (2000), Strategievorming en Organisatiestructurering: Organisatiekunde 
vanuit ontwerpperspectief, Kluwer, Deventer, 1 e druk. 

Van Aken, J.E., Van der Bij, J.D. & Berends, J.J . (2001). Collegedictaat Bedrijfskundige 
Methodologie, Technische Universiteit Eindhoven. 

Van Weele, A.J. (1997), Inkoop in strategisch perspectief: analyse, planning en praktijk, 
Samsom, Alphen aan den Rijn, 3e druk. 

Van Weele, A.J. & Rozemeijer, F.A. (1999), Ondernemend samenwerken; ontwikkelen van 
concurrentiekracht in netwerken, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1 e druk. 

Van Weele, A.J. (2002), Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Planning and 
Practice, Thomas Learning, 3e druk. 

Faculteit Technologie Management - Niels van Hoof - juni 2006 



TU/e 
technische universiteit eindhoven 

Van Weele, A.J. & Rozemeijer, F.A. (2005), The reality behind corporate purchasing 
strategies: understanding organizational behaviour. 

Verschuuren, P. & Doorewaard, H. (2000), Het ontwerpen van een onderzoek, Uitgeverij 
Lemma, Utrecht, 3e druk. 

Weggeman, M., Wijnen, G. & Kor, R. (1998), Ondernemen binnen de onderneming: 
Essenties van organisaties, Kluwer Bedrijfslnformatie bv, Deventer, 4e druk. 

Faculteit Technologie Management - Niels van Hoof - juni 2006 



Tu/ e technische universitert e.indhoven 

Bijlage A: Organisatie 

In onderstaande tabel staan de werkmaatschappijen van Neways met de bijbehorende 
activiteiten. 
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Tabel A.1: Overzicht werkmaatschappijen en activiteiten 

Een van de werkmaatschappijen is Neways Industrial Systems B.V. (NIS). NIS heeft een 
organisatiestructuur die vergelijkbaar is met de andere werkmaatschappijen. Onderstaand 
figuur geeft het organogram van NIS weer. 

Neways Industrial Systems B.V. 

Algemeen Oirecteur I 

I Manager HR Controller I 
I Assistent Controller }H Administratief Medewer1<er I 

I Medewer1<er Bedrijfsrestaurant ~ • 
I Manager Kwalite~ 

~ --M_an_ag_e_r_Sa_le_•_~I 1.___, __ M_ana_g_er_l_nk_oop __ ~I l~_ M_a_na_g_er_L_og,_·s_tiek_~I I Manager Engineering 

G Accountmanager I H::=========: lnitieel lnkoper IH 

lnkoper W Telefoniste/ Receptioniste I H ~====~ 
Lj~-------' 

IH 

Assistent lnkoper IH 

ProjectJeider 

Customer Support Planner 

Module Planner 

-j Medewer1<er Customer Support 

H Medewer1<er Magazi;, 

Figuur A.1: Organogram NIS 

IH System Engineer 

IH Test Engineer 

IH Wijzigingscoordinator 

H TPD-Beheer 

IY Artikelbeheer 
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I Manager Productie I 

IH Medewer1<er Kwaliteij 

IH Printmonteur 

IH Soldeen,perator 

IH Unitmonteu-

IH Unittester 

-j Prototypemonteur 

-j Groepsleider Systemen 

~ Systemenbouwer j 

Systementester I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Bijlage B: Flow schema elektronica assemblage 

Onderstaand figuur geeft een weergave van een typische flow in elektronica assemblage. 

Figuur 8.1: Flow-schema elektronica assemblage 
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Bijlage C: Commodityteams 

Binnen Neways bestaan er acht commodityteams, voor ieder team is een coach 
verantwoordelijk. Daarnaast leveren de werkmaatschappijen inkoopafgevaardigden die in 
de commodityteams plaatsnemen. Een overzicht hiervan staat in onderstaande tabel. 

~ = 'illlll 1:-:11; .e - Sei'illc.om:liJ~r.s 
l1'11ttm:01meet1or ~ ri;imnet_tRin 1€ cf o-
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T. Govers 

B.Tesche A. Detmar Mevr. Suchon A. Detmar 
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,.. f!J~,Q,~IMI c. Miesel c. Miesel 

N~~w~iri:~ " T. Landers; 
R. v. Gend R. v. Gend W. v. 0ommeil'er, E Verest; R. v. Gend Y. Wijers R. v. Gend 

• II J. ,;, R. G"illln 

filW I M. Sastropawiro H. Bogers H. Bogers -
~OjyS ·~ 1/J. W!dclerslloven 

t,Jt[ 
n" 

M. Reekers M. Reekers 

Rffaln R. Gielis R. Gielis 
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Tabet C.1: Overzicht deelnemers in commodityteams 
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Bijlage D: Interview structuur 

Hieronder is weergegeven de structuur van de orienterende interviews. 

1. Achtergrond informatie organisatie en persoon 

Product en marktinformatie 
Organisatiestructuur 
Strategie Neways 
Achtergrond ge"interviewde 
Functieomschrijving 

2. Achtergrond informatie inkoop 

Jaarlijkse uitgave aan inkoop 
Verantwoordelijkheden verschillende inkoop functies, corporate, commodityteam 
en inkoop op werkmaatschappij 
Situatie voorafgaand aan commodityteams 
Doelstellingen inkoop binnen Neways 

3. Commodityteams 

Aandeel commodityteams in uitgave aan inkoop 
Doelstellingen commodityteams 
Strategie commodityteam 
Overzicht en karakteristieken van de producten binnen team 
Overzicht en karakteristieken leveranciers binnen team 
Werkwijze en overlegstructuur 

4. Voordelen en knelpunten 

Voordelen van commoditystructuur 
Knelpunten die optreden bij commoditystructuur 
Relatie knelpunten met commoditystructuur 
Verbetermogelijkheden 

Aan het einde van ieder interview is een korte samenvatting gegeven van de zojuist 
besproken zaken. De ge"interviewde kan dan onjuistheden uit het interview filteren. En 
heeft zo de mogelijkheid om aanpassingen te doen en aanvullingen toe te voegen waar 
nodig. 
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In onderstaande figuren staat aangegeven welke personen zijn geraadpleegd tijdens de 
probleemanalyse. Dit is gebeurd in interviews met betrokkenen als ook vergaderingen 
waarin de problematiek rondom de commodityteams aan bod is gekomen. De personen 
zijn afkomstig vanuit verschillende functies, hiermee is getracht om een zo realistisch en 
compleet mogelijk beeld te scheppen van de problematiek. 

liemlconducter.s 
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Tabet D.1: Overzicht gei'nterviewden uit commodityteams 

~--- ----- -- ---- ------ ----- - - -~ 
I I 
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I I 
I I 
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I I 
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Figuur D.1: Gei'nterviewden uit inkooporganisatie 
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Bijlage E: Corporate Purchasing Approaches Matrix 

High 

Federal purchasing 

Purchasing Maturity 

I Decentral Purchasing 

Low 

Low 

► 

Coord inated Purchasing 

Center-led 
purchasing 

Central Purchasing 

Corporate Coherence High 

Figuur E.1: Corporate Purchasing Approaches Matrix 

Decentral Purchasing; 
In deze aanpak zijn de Business Units vrij om te beslissen om samen te werken met 
andere Business Units om zodoende Buying Power te vergroten, alleen wordt hierbij op 
geen enkele manier ondersteuning en of begeleiding gegeven. 

Central Purchasing 
In deze aanpak bestaat een centrale inkoop organisatie met daarin inkoopexperts. Een 
gedeelte van het inkoopvolume wordt centraal geregeld. Business Units hebben in deze 
aanpak slechts een kleine verantwoordelijkheid en weinig resources. 

Federal Purchasing 
In deze situatie heeft de business unit manager de volledige controle en 
verantwoordelijkheid over de dagelijkse operationele zaken. Er is een cultuur van 
weerstand tegen centraal gestuurde inkoop activiteiten. In deze aanpak bestaat een kleine 
centrale inkoopgroep. Deze inkoopgroep heeft geen verantwoordelijkheden en heeft als 
functie het ondersteunen en coordineren van de decentrale business units. Business units 
kunnen hier op vrijwillige basis aan deelnemen. 

Centre-led Purchasing 
In deze structuur warden alle operationele inkoopactiviteiten uitgevoerd door de decentrale 
inkoopafdelingen die hiervoor ook volledige bevoegdheid hebben. De overige strategische 
en tactische activiteiten warden door een centrale inkoopafdeling uitgevoerd, aangestuurd 
door een Chief Purchasing Officer. 

Coordinated Purchasing 
Een centrale coordinator is verantwoordelijk voor het coordineren en verder 
professionaliseren van de inkoopfunctie. In deze aanpak wordt er gewerkt in inkoopteams 
met deelnemers vanuit de verschillende business units. De verantwoordelijkheden liggen 
bij de decentrale inkoopafdelingen, de nadruk ligt op het creeren van commitment aan de 
centraal georganiseerde afspraken. 
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Bijlage F: Probleemkluwen 

Neways ontstaan 
van andere 

forecast niet correct 

••M eomo"" ~ 

inkoopcomponenten niet 
in juiste commodity 

verdeeld 

niet a ltijd de juiste 
kennis binnen CT 

producten op meerdere 
manieren gecodeerd 

Budget File niet 
correct 

moeilijk 

in 

ve ran tw oo rd e Jijk he id 
voor inkoop ligt bij WM 

van leverancier 

Figuur F.1: Probleemkluwen 

Neways maakt producten 
voornamelijk op basis van 

k la n ts pee ifica ties 

klantspec1f1cat1es 2 
vereisen een bepaalde 

levync1er 

/ leveranc1er maakt 
un1ek product 

leveranciers 1 hoge 
groter dan kostprijs 

Neways .~ 

priJS grondstoffen 

marktpriJs 

hoge 
TCO 

-----
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Bijlage G: Tijdsplanning invoering ontwikkelproces 

Figuur G.1 : Tijdsplann ing invoering ontwikkelproces 
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Bijlage H: Commodity strategie ontwikkelproces 

Figuur H.1: 

Huldlge 
ultgaven 

Commodity strategie ontwikkelproces 

Benchmark 
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