
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De ontwikkeling van een sourcing strategie voor direct schade herstel

Welle, S.H.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/b9472353-4f0b-41e8-bfb9-9777ce303f51


l ARW 
2007 
BDK 

versiteil eindhoven f/ j / ::; 
delta lloyd groep 

'De Ontwikkeling van een Sourcing Strategie 
voor Direct Schade Herstel'. 

, ................ ,, , .. ' ... ; ,~,: .•· 
' ·.· .• t 

I ', ,_; ~; ~ .. " • 

....... _ .. ,~.· : . / .... ' ' , . . . ... 
,._ .... 
'

'":' ~·: .. •' ' . . 

!,},{ ·1 
4 ,,r; 

·-.. 
www.skyscrapercity .com 

Steven H. Welle 
Januari 2007 



TBM 
delta lloyd groep 

'De Ontwikkeling van een Sourcing Strategie 
voor Direct Schade Herstel'. 

Datum 

Student 

Onderwijsinstelling 

Faculteit 
Studie 

Afstudeerbegeleiders TU/e 
Eerste begeleider 

Tweede begeleidster 

Afstud eerbed rijf 
Bedrijfsbegeleider 

Dinsdag 9 januari 2007 

S.H. Welle 
Frans Halsstraat 5, III 
1072 BJ Amsterdam 
+316 4176 4435 
stevenwelle@gmail.com 

Technische Universiteit Eindhoven 
Den Dolech 2 
5600 MB Eindhoven 
Technologie en Management 
Technische Bedrijfskunde 

Prof dr. A.J. van Weele 
Paviljoen R 0.02 
+3140 247 3670 

dr. M.M.A.H. Cloodt 
Paviljoen R 0.25 
+3140 247 5242 

Delta Lloyd Groep 
J.C.A. Tros, MBA 
Amstelplein 6 
1096 BC Amsterdam 
+316 3035 8639 

Dit document bevat strikt vertrouwe/ijk informatie en mag daarom niet verspreid of 
gepubliceerd warden. 

Steven H. Welle De Ontwikkeling van een Sourcing Strategie voor Direct Schade Herstel 



TU/e delta lloyd groep 

ABSTRACT 

This report describes the enrolment of a value based sourcing strategy, which Delta Lloyd 
Group(DLG) could implement for direct claims housing insurances. An advice is provided regarding 
which activities DLG should outsource and which should be performed internally. For the activities 
to be outsourced a value based sourcing strategy is developed. In order to the development this 
sourcing strategy a sourcing model is adjusted to the specific requirements for the sourcing of a 
service. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This thesis focuses on home insurances of Delta Lloyd Group (DLG), a financial service provider 
which is located in the Netherlands. DLG plans to introduce a different type of home insurance. In 
case of damage a traditional home insurance compensates a client with money. The new type of 
housing insurance offers the client to choose between money and a repair/ replacement service. 
The advantage of this approach is that this will increase the customer satisfaction, given the 
additional services provided. The other advantage relates to the ability to control the claim related 
spend of DLG. At this moment the Delta Lloyd Group Procurement directs the non-claim related 
spend~-· However, the claim related spend of all the DLG activities sum 
up to --· The possibility to control this claim can be very profitable for DLG. By 
introducing Direct Claims {DC), DLG starts with controlling a part of this claim related spend. For 
claims related to housing this is . Finally DC is important for DLG to keep up with 
competition, as they all introduced DC concepts the last years. 
The disadvantage of DC is that the supplier of repair services will have intensive customer contact 
and consequently this supplier influences the customer satisfaction substantially. DLG will have to 
focus on aligning interests with its new suppliers. The effects of DC are depicted below. 

Current 
Supply Chain 

DLG 

Payment ( €) ~---~ 

Customer 

Payment(€) 

Supplier 

Supply Chain 
DSH DLG 

Payment(€) 
Supplier 

Service/ Product ______ ..., Customer 

Premium(€) 

Figuur 0.1: Changes in the supply chain (Tros, 2006) 

Given the opportunities and threats regarding DC, the following research is conducted. 

The research assignment is two folded: 
• Advise DLG which activities regarding DC are more attractive to be outsourced. 
• Compose a sourcing strategy for DC. 

The research questions that should be answered to fulfil the assignment are: 
• What is the goal of a sourcing strategy? 
• Which model is most suited for DC? 

o Which sourcing strategies are available? 
o Which models are suitable for services? 

• For which activities should a sourcing strategy be composed? 
• Which sourcing strategy enables DLG to benefit from the opportunities and avoid the 

threats of DC? 
Part of the objective of composing a sourcing strategy, is to align the purchasing strategy to the 
corporate strategy. Futher more it represents the second step to a world class purchasing function 
in the model of the Michigan State University (MSU). 
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Determining which activities should be outsourced is the first step of this model and composing a 
sourcing strategy is the second step. In this research these two steps are carried out. 

The in sourcing/ outsourcing decision is based on the models of Quinn and Hilmer (1994) and 
Humpreys et al. (2000). The conclusions of both models state that the replacement, repair and 
coordination activities should be outsourced. Both models also agree that the procurement 
activities should be in sourced. 

The next step is the selection of a sourcing model. As the supply chain literature mainly focuses at 
goods, an existing sourcing model is adjusted to write a sound sourcing strategy. The original 
sourcing model is selected out of six models from companies active in different sectors. Because of 
the focus at value and since it contains the steps of a strategy development process, the sourcing 
model of Lavrijssen (2004) is selected. During the literature study of this thesis the following 
sourcing definition is developed: a sourcing strategy is a systematic plan to achieve both short and 
longer term goals regarding savings and the optimisation of the total value chain. The elements of 
the strategy include supply base structuring, sourcing, contracting, service/ process characteristics, 
supplier development and supply chain considerations (based on Monczka et al., 2002 and Ahold 
2006). 

The sourcing strategy focuses on the repairs of household effects and buildings. Repairs of 
buildings are characterized in the Kraljic portfolio (1983) as strategic products given the high 
financial impact and the limited availability of suppliers capable of fulfilling the requirements of 
DLG. The supplier should focus on achieving high customer satisfaction and should also be able to 

erform the ex ertise function of DLG. In order to distin uish itself from com etition, 

The commodity repair household is a bottleneck product because only two suppliers are capable of 
delivering this service and the spend is relatively low. Because of the developments at DLG and in 
the market, DLG is an interestin artner for the su liers. Therefore a Ion term relation should 
be initiated with one su lier. 

Finally it is recommended offering customers to replace their insured goods at a supplier selected 
by DLG. DLG can use its buying power to offer the customers a discount when they select this 
supplier. DLG should only work with one supplier in the segment of electronics and one supplier in 
the segment of furniture because volume is key with these commodities. 
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AFKORTINGEN 

ATP = Tussenpersonen 
AAV = ABN AMRO Verzekeringen 
CCC = Customer Contact Center, het Call Center van ABN AMRO Bank 
CPO = Chief Procurement Officer 
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DLGP = Delta Lloyd Group Procurement 
DLV = Delta Lloyd Verzekeringen 
DSH = Direct Schade Herstel 
FMEA = Failure Mode and Effects Analysis 
IL&CM = Inkoop-, Leveranciers-, en Contract Management 
ISCM = Inkoop en Supply Chain Management 
MSU = Michigan State University 
NN = Nationale Nederlanden 
RvB = Raad van Bestuur 
SAF = Schade Afhandel Formulier 
SLA = Service Level Agreement 
SSC = Shared Service Center 
TU/e = Technische Universiteit Eindhoven 
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1 HET ONDERZOEK 

Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van Delta Lloyd Groep 
Procurement (DLGP). In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek besproken, 
vervolgens de opdrachtformulering, het onderzoeksdoel en de scope. Daarna wordt in de methoden 
van onderzoek en het onderzoeksmodel aandacht besteed aan de werkwijze en aanpak van het 
onderzoek. Tenslotte wordt de structuur van dit verslag toegelicht. 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

In 2002 introduceerden de concurrenten van Delta Lloyd Groep(DLG) Natura polissen in de markt 
van woonschadeverzekeringen. Bij een Natura polis betaalt de verzekeraar de klant niet uit in geld, 
maar wordt de klant vervangende goederen en/ of hersteldiensten aangeboden. Op dit moment is 
ook DLG bezig met de ontwikkeling van een Natura concept, dit wordt op de markt ge"introduceerd 
ender de naam Direct Schade Herstel (DSH). Het is een aanvullende dienstverlening op de 
bestaande traditionele woonverzekering. Door het aanbieden van DSH gaat DLG voor deze 
diensten de inkoopfunctie van de klant overnemen. 
De huidige spend waarvoor DLGP verantwoordelijk is, is , waarvan in 
Nederland. Dit zijn niet schadelast gerelateerde kosten en hieronder vallen uitgaven zeals 
kantoorartikelen en professional services. In 2005 heeft DLG echter - uitgekeerd aan 
claims. DLG kan zijn netto winst sterk positief be"invloeden als het lukt de schadelast van claims te 
beheersen. Doordat DSH aan DLG de mogelijkheid geeft om de inkoopfunctie van de klant over te 
nemen, wordt het mogelijk de schadelast te beheersen. Dit maakt het voor DLG zeer interessant 
DSH aan te bieden. Een nadeel van DSH is dat het meest klantintensieve gedeelte van het schade 
afhandelingproces, het herstel of de vervanging, uitgevoerd wordt door een externe partij, een 
leverancier. De leverancier heeft belangen die niet overeen hoeven te komen met de belangen van 
DLG. Hierdoor zal de noodzaak van coordinatie toenemen. Als DLG echter geen DSH aanbiedt, 
loopt DLG het risico klanten te verliezen aan de andere verzekeraars die wel een Natura 
verzekering aanbieden. Op dit moment bieden namelijk alle andere grate verzekeraars een Natura 
concept aan. 
In dit verslag wordt bepaald hoe DLG met de kansen en bedreigingen van DSH om kan gaan. Om 
dit te kunnen bepalen is eerst bekeken welke activiteiten omtrent DSH, DLG moet uitvoeren en 
welke activiteiten DLG het beste kan uitbesteden. Voor de activiteiten die DLG het beste kan 
uitbesteden wordt een sourcing strategie geschreven. 

1.2 Opdrachtformulering 

De opdrachtformulering bestaat uit de volgende twee delen: 

1) Bepaal welke activiteiten omtrent Direct Schade Herstel Delta Lloyd Groep zou kunnen 
uitbesteden. 

2) Ontwikkel voor Direct Schade Herstel een Sourcing Strategie. 

Een sourcing strategie is een systematisch plan om korte en lange termijn doelen, met betrekking 
tot besparingen en het optimaliseren van waarde in de volledige keten, te bereiken. Tevens bevat 
een sourcing strategie de volgende elementen: samenstelling van het leveranciersbestand, 
sourcing, contracteren, product- en proces karakteristieken, leverancierontwikkeling en 
waardeketen overwegingen. 
Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van CPO J.C.A. Tros, MBA en wordt mede opgeleverd 
voor de Raad van Bestuur (RvB) van DLG. Het onderzoek heeft als doel om te komen tot een 
onafhankelijk, wetenschappelijk verantwoord advies met betrekking tot de sourcing strategie voor 
DSH. 
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Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, dienen de volgende onderzoeksvragen beantwoord te 
worden: 
• Welke activiteiten van DSH kan DLG beter uitbesteden? 

o Wanneer kan een bedrijf een activiteit beter uitbesteden? 
• Wat is het doel van een sourcing strategie? 
• Welk sourcing model is het meest geschikt voor DSH? 

o Welke sourcing modellen zijn beschikbaar? 
o Welk sourcing model is geschikt voor het sourcen van een dienst? 

• Welke sourcing strategie leidt tot het behalen van de gestelde doelen van Direct Schade 
Herstel? 

1.3 Scope 

De sourcing strategie wordt geschreven voor DSH, gericht op de aanvullende dienstverlening van 
de traditionele woonschadeverzekeringen van DLG. Om duidelijk te maken welke onderdelen in dit 
onderzoek worden behandeld, wordt besproken wat wel binnen de scope valt en vervolgens wat 
niet binnen de scope van het onderzoek valt. 

DSH wordt aangeboden door ABN AMROBANK Verzekeringen (AAV), Delta Lloyd Verzekeringen 
(DLV) en OHRA. Deze divisies bieden de woonverzekeringen aan op de Nederlandse markt. 
Onder de woonschade verzekering valt inboedel en opstal. Inboedel kan gedefinieerd worden als 
alle roerende goederen in een huis. Opstal is het casco van het huis en alles wat eraan vast 
gemonteerd zit en niet (zonder schade) verplaatst of gedemonteerd kan worden (Voorstel Pilot 
Natura v0.9, 2006). De commodities waarvoor een sourcing strategie geschreven wordt, staan 
beschreven in hoofdstuk 6.1. Om inzicht te krijgen in de mogelijke organisatorische inrichtingen 
voor DSH om de gestelde doelen te bereiken, is er een interview afgenomen bij Aviva. Aviva is 
grootaandeelhouder van DLG en heeft een Natura concept reeds succesvol ge'introduceerd. Het 
interview is gericht op de huidige organisatie-inrichting van DSH. De sourcing strategie is 
geschreven in opdracht van DLGP: DSH wordt dan ook vanuit het inkoopperspectief bekeken. 
Beslissingen omtrent inkoopvraagstukken worden onderbouwd met wetenschappelijke literatuur en 
diverse andere bronnen. 

De sourcing strategie is geschreven vanuit een ideaal situatie. Dit heeft tot gevolg dat beslissingen 
die gemaakt zijn voor de in juli door DLG gestarte Pilot niet het kader bepalen van het onderzoek. 
De keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot niet inkoop gerelateerde aspecten van DSH worden 
niet onderbouwd met behulp van wetenschappelijke literatuur omdat de invalshoek van deze 
opdracht inkoop is. Wei is bij beslissingen omtrent de invulling van DSH gebruik gemaakt van een 
benchmark, interviews en de beschikbare informatie binnen DLG. Tot slot wordt er een afweging 
gemaakt van de voor- en nadelen van de gekozen oplossing. 

1.4 Onderzoeksmodel 

Een onderzoeksmodel geeft schematisch de globale structuur aan van het uit te voeren onderzoek 
en geeft daarmee ook de logica in het onderzoek aan (Van Aken e.a. 2001). De accolades in het 
onderzoeksmodel(figuur 1.1) geven de confrontatie aan tussen theorieen en/of praktijk en het 
resultaat van deze confrontatie. Het object van het onderzoek is de aanvullende dienstverlening 
DSH. De onderzoekoptiek is veelzijdig vanwege de brede impact van DSH. Allereerst wordt er 
orienterend onderzoek verricht naar DSH en op basis van dit onderzoek worden vervolgens de 
activiteiten van DSH geanalyseerd. Daarnaast wordt op basis van een orientatie binnen DLG, 
literatuur met betrekking tot uitbestedingbeslissingen & kernactiviteiten en interviews met DLG 
medewerkers vastgesteld wat de core business van DLG is. Op basis van de confrontatie tussen de 
core business van DLG en de activiteiten van DSH wordt bepaald welke activiteiten DLG zelf beter 
kan uitvoeren en welke beter uitbesteed kunnen worden. Aan de hand van theorie over sourcing 
strategieen, analyses van leveranciersmarkt, klantwens en uitgave van DLG van de uit te besteden 
activiteiten wordt een sourcing strategie ontworpen. Tenslotte wordt er voor deze sourcing 
strategie een implementatie plan geformuleerd. 
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Figuur 1.1:Het onderzoeksmodel 
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1.5 Methoden van Onderzoek 

Dit afstudeeronderzoek is een ontwerpgericht onderzoek, vandaar dat gekozen is voor de aanpak 
van Kempen en Keizer (2000). Het doel van deze methode is om te komen tot een realistisch 
ontwerp wat gedragen kan warden door de eigen organisatie. Voor het verzamelen van informatie 
is gebruik gemaakt van de onderstaande methoden. 

Literatuuronderzoek 
Er is een literatuurstudie uitgevoerd waarbij zowel academische als populaire artikelen zijn 
onderzocht. De nadruk ligt op recente artikelen maar ook relevante oudere artikelen zijn uiteraard 
meegenomen in het onderzoek. Gebruik is gemaakt van de zoeksystemen ABI/Inform en 
Science Direct. 

Interviews 
Bij elk interview dat is afgenomen is een samenvatting van het gesprek naar de ge"interviewde 
gestuurd om te controleren of de interviewer de ge·interviewde juist heeft begrepen. Er zijn 
interviews afgenomen met de volgende partijen: 
• Interviews met DLG medewerkers 

In de beginfase van het onderzoek is met leidinggevenden van afdelingen waarop het ontwerp 
betrekking heeft, gesproken. De interviews hebben als doel om inzicht te verwerven in de 
houding van de betrokkenen ten opzichte van DSH. De ge"interviewden zijn geselecteerd aan de 
hand van een stakeholders analyse. 

• Interviews met Experts 
Tijdens het onderzoek is er gesproken met experts binnen DLG over de financiele aspecten van 
de opdracht. 

• Interviews met Leveranciers 
Om de houding van de leveranciers ten opzichte van DSH te bepalen, zijn er tevens interviews 
bij de leveranciers afgenomen. 

• Interviews met klanten 
DLG heeft zelf een grate groep klanten laten interviewen om te bepalen wat de voorkeur van 
de klant is met betrekking tot DSH. 
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Bronnen binnen DLG 
Er is gebruik gemaakt van de beschikbare informatie binnen DLG, ondermeer voor de 
projectomgeving en de sourcing strategie. 

1.6 Structuur van het verslag 

In het volgende hoofdstuk staat de projectomgeving beschreven; deze bestaat uit een beschrijving 
van DLG, DLGP, de traditionele verzekering en DSH. Vervolgens zal in hoofdstuk drie de resultaten 
van de interviews met de interne stakeholders van DSH weergegeven worden, tevens worden de 
interviews in dit hoofdstuk geanalyseerd. Daarna wordt in hoofdstuk vier bepaald welke activiteiten 
omtrent DSH beter uitbesteed kunnen worden. Hiervoor wordt in dit hoofdstuk eerst de theorie met 
betrekking tot core business en uitbesteden besproken, en wordt deze vervolgens toegepast op 
DLG en DSH. In hoofdstuk vijf wordt de theorie omtrent sourcing strategieen behandeld. In 
hoofdstuk zes wordt de sourcing strategie ontworpen voor de uit te besteden activiteiten. Dit wordt 
gedaan op de in dit hoofdstuk beschreven analyses van leveranciers, klantwensen en uitgaven van 
DLG. Om inzicht te geven waarom DLG DSH dient te implementeren, staat er in hoofdstuk zeven 
een overzicht gegeven van de opbrengsten, kosten, voor- en nadelen van de DSH. Als laatste 
staan in hoofdstuk acht de conclusies, aanbevelingen en implicaties van het onderzoek beschreven. 
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2 PROJECTOMGEVING 

In dit hoofdstuk wordt DLG en DLGP uit- en toegelicht op basis van de geschiedenis, de 
organisatiestructuur en vanuit het perspectief van verschillende stakeholders. 

2.1 Delta Lloyd Groep 

ING, Interpolis en Achmea de grootste verzekeraar in Nederland en heeft als grootste 
aandeelhouder Aviva (aandeelhouder voor 92%). In volume is DLG 's werelds zesde verzekeraar. 
Voor DLG werken circa 6.200 medewerkers verdeeld over vestigingen in Nederland, Duitsland en 
Belgie. Het concern bestaat in totaal uit negen divisies. De divisies waar deze afstudeeropdracht 
betrekking op heeft zijn: Delta Lloyd Verzekeringen, OHRA Verzekeringen en ABN AMRO 
Verzekeringen. Deze divisies bieden onder andere verzekeringen aan, de kanalen die ervoor 
gebruikt worden, zijn echter verschillend, respectievelijk onafhankelijke assurantieadviseurs, het 
Internet en de bank (ABN AMRO Bank). 

Geschiedenis 
Het fundament van DLG werd gelegd in 1807 met de oprichting van de Hollandse Societeit van 
Levensverzekeringen N.V. Daarop volgden een aantal belangrijke mijlpalen: 
• In 1967 start de samenwerking met Amstelleven onder de naam Delta. 
• In 1969 fuseert Delta met Nedlloyd, hierdoor ontstaat Delta Lloyd. 
• In 1973 neemt het huidige Aviva, een engelse verzekeringsmaatschappij, een 

meerderheidsbelang in Delta Lloyd. Delta Lloyd houdt 8% van de aandelen in eigen handen en 
omdat dit preferente aandelen zijn, behoudt Delta Lloyd zeggenschap. 

• In 1999 fuseert Delta Lloyd met NUTS OHRA Beheer, hierdoor ontstaat Delta Lloyd Groep. 
• In 2003 sluit DLG een joint venture op het gebied van verzekeringen met de ABN AMRO Bank, 

in deze joint venture heeft DLG een meerderheidsbelang van 51 %. 
In juni 2006 heeft Delta Lloyd Groep aangekondigd dat in 2007 mogelijk de inkomen- en 
zorgverzekeraars van Delta Lloyd Groep, Delta Lloyd & OHRA Zorg met Agis zorgverzekeringen en 
Menzis zorg fuseren (Intranet 08-06-2006). 
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Huidige Structuur 
De structuur van DLG staat weergeven in figuur 2.1. DLGP is onderdeel van de staf van DLG en in 
de onderstaande figuur geplaatst in het blok Delta Lloyd NV. 

Delta Lloyd NV 

I I ........... .. 
Delta Lloyd Delta Uoyd Delta Uoyd Delta Lbyd 

Bankengr"'l) NV Deutschland AG Houdsterm aatschappij Antilen NV 
(Gennany) Belgie BV (DutchAntlles) 

(Belgium) 

Delta Lloyd Gries & Heissel 
Bari< NV BankiersAG 

(Gennany) 
(89,1%) 

i Delta Lloyd Berlinische 
Bari< Belgie NV Lebensversicherung AG 

(Gennany) 
(99,5%) 

Deltalloyd 
Serurilies NV 

(Belgium) 

'···-···················· -··········· 

Figuur 2.1: Organogram DLG(Intranet DLG, oktober 2006) 

Recente Ontwikkelingen 
• Direct Schade Herstel 
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ABN AMRO 

Verzekeringen 
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Levensverzekenng NV 

.. 

I ABNAMRO M Schacl,verzekenng NV 

ABNAMRO 
AssuradeurEfl BV 

ABNAMRO 

i 
VerzfKe-ingen BV 

.... .J ...... . ................... 

Delta Uoyd Delta Uoyd 
HoudstermaatschaWij Asset Maiagement NV 

Verzekerirgen NV 

OhraNV 

Otra 
Levens-

verzekeringen NV 

Otra 
Scha:le-

ve-zekeringen NV 

.. 

Otra 
Zieklekosten-

ve-zekeringen NV 

Nationaal 
Speertonds 
Holding BV 

Dela Lloyd 
Verzekeringen NV 

'••······ 

Dela Lloyd 
Levensverzekering NV 

........ 

Dela Uoyd ! 
Schaw,nekenng NV : 

Dela Uoyd 
Zorgverzekering NV 

Nuts 
Verzekeringengroep BVj 

Parti~til--& 
Fflancierings
meatsch,wij 

Delta Lbyd BV 

Semod 
/ Assurantien BV 

(99,975%) 

Sinds anderhalf jaar bestaat de wens bij DLG om een nieuw type verzekering met betrekking tot 
inboedel en opstal aan te bieden. Dit nieuwe type verzekering is een Natura verzekering en wordt 
onder de naam DSH in de markt gezet. Door de invoering van DSH ontstaat er voor DLGP de 
mogelijkheid om de aan schadelast gerelateerde kosten te beheersen. 
• Professionalisering DLGP 
De CPO van DLGP heeft bij zijn aanstelling de opdracht gekregen de inkoopafdeling verder te 
professionaliseren. Een van de doelen is daarnaast om tot een van de leidende inkooporganisaties 
in de financiele dienstverlening te warden. De afdeling zal in de nabije toekomst uitbreiden van 10 
naar 12 fulltime equivalenten{fte). 

Naast deze ontwikkelingen vinden er ook meer algemene ontwikkelingen plaats in de Nederlandse 
verzekeringsmarkt (Jaarverslag 2005, 2005) 
• Het nieuwe zorgstelsel 
Op 1 januari 2006 is in Nederland het nieuwe zorgstelsel ingevoerd, wat ingrijpende aanpassingen 
tot gevolg heeft. In het nieuwe zorgstelsel is sprake van een basisverzekering met de mogelijkheid 
tot aanvullende verzekeringen. Hiermee zijn de particuliere en ziekenfondspakketten verdwenen. 
Verzekerden kunnen in het nieuwe zorgstelsel elk jaar van verzekeraar veranderen; dit vereist een 
heldere en aantrekkelijke profilering van de verzekeraars. 
■ De levensloopregeling 
De door het kabinet ge"introduceerde levensloopregeling lijkt interessant voor de 
(bank)verzekeringsmarkt. Met deze regeling warden onder andere oplossingen gezocht voor 
knelpunten die de moderne werknemer ervaart in de combinatie van werk- en zorgtaken. 
Deze ontwikkelingen onderschrijven de dynamiek in de verzekeringsmarkt en de veranderingen die 
mogelijk zijn in de verschillende markten. Dit geeft aan dat structurele veranderingen in de 
verzekerings markt mogelijk zijn. 
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2.2 Delta Lloyd Group Procurement 

De opdracht wordt uitgevoerd vanuit DLGP, de Procurement afdeling van DLG. Deze afdeling is 
o ericht in 2002 en is verantwoordeli"k voor de inkoo van non schadelast erelateerde kosten. 

Naast het inkopen 
van bovenstaande producten en diensten dient Procurement bij te dragen aan het bereiken van 
een betere performance van Delta Lloyd Groep in relatie tot de gedane investeringen en de 
gemaakte kosten. De visie van DLGP is het maximaliseren van de bijdrage van de leveranciers aan 
het bereiken van de doelstellingen van DLG en haar bedrijfsonderdelen en daarnaast het risico te 
minimaliseren. Om dit te bereiken warden de diensten van Procurement aangeboden aan alle 
bedrijfsonderdelen van DLG. De missie van DLGP is om door de stakeholders gezien te warden als 
een van de beste Procurement afdelingen in de financiele dienstverlening. De visie en missie 
statement houden in dat in geval een project divisie overschrijdend is, DLGP zich zal richten op het 
behalen van het beste resultaat voor DLG. DLGP zal proberen om een compensatieregeling voor 
een divisie op te zetten, wanneer een be aalde overeenkomst unsti is voor DLG, maar niet 

unsti is voor een s ecifieke divisie. 

het onderstaande inkoopproces, zie figuur 2.2. 

Figuur 2.2: Delta Lloyd Acht Stappen Inkoopproces 

Management 
Leverancier en 

Contract 

Zoals af te lezen valt in figuur 2.2 is een van de onderdelen van het inkoopmanagement het 
uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement. Contractmanagement is het proces van 
systematisch en efficient managen van het tot stand komen van een contract, de uitvoering en de 
analyses voor het maximaliseren van de operationele en financiele prestaties, terwijl het risico 
wordt verminderd (Accenture, 2006). Leveranciersmanagement of te wel supplier relationship 
management (SRM) (Choy e.a., 2003) is het proces van het managen van preferred suppliers en 
het vinden van nieuwe leveranciers. Door een effectief SRM kunnen significante concurrentie 
voordelen behaald warden door het creeren van waarde op de volgende gebieden: grate kosten 
besparingen, het verhogen van de flexibiliteit, ontvankelijkheid stimuleren ten opzichte van de 
klanteisen en substantieel korte doorlooptijden genereren. 

2.3 De traditionele verzekeringspolis 

De traditionele verzekeringspolis van de drie labels van DLG (AAV,DLV en OHRA) verzekert de 
verzekerde tegen schade aan opstal en inboedel. Als een schade optreedt, kan de verzekerde de 
schade op drie manieren melden. Bij de eerste manier vult de verzekerde een schade aangifte 
formulier (SAF) in en stuurt deze op naar DLG. De tweede manier is dat de klant bij een 
tussenpersoon de schade opgeeft, de tussenpersoon vult vervolgens de SAF in en stuurt deze naar 
DLG. Bij de derde manier belt de verzekerde DLG en vult een medewerk(st)er van DLG direct de 
gegevens in. Het invullen van de schade of het verwerken van een SAF is stap 2 (figuur 2.3) in het 
schade afhandelproces. Is het geschatte schadebedrag meer dan - wordt er een expert 
ingeschakeld om de schade te taxeren. Is deze lager-worcffde melding getoetst 
aan fraude indicatoren. Is er geen vermoeden van fraude dan wordt de verzekerde uitbetaald. Is er 
wel een vermoede van fraude dan gaat eerst een expert de waarde ter plaatse taxeren. Op basis 
van het taxatierapport van de schade expert wordt overgegaan tot uitbetaling. 
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1. SAF/ Bellen 

2. Intake 
schade 

Schadebedrag 
< 5000 Euro 

Schadebedrag 
> 5000 Euro 

Figuur 2.3: Proces traditionele verzekering 

2.4 Direct Schade Herstel 

Nee 

Ja 

4. Expertise 5. Uitbetalen 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van DSH. Eerst wordt toegelicht wat DSH is, hoe 
het proces in elkaar zit en wat de gevolgen van DSH zijn. 

DSH is een aanvullende dienstverlening op de woonschadeverzekering van AAV, DLV en OHRA. 
Houders van een woonverzekering kunnen bij schade kiezen voor de traditionele oplossing of voor 
DSH. In de traditionele polis wordt de schade bij de klant alleen vergoed (in geld). Bij DSH wordt 
er in het geval van (meervoudige) schade, herstel- of vervangingswerkzaamheden door 
leveranciers van DLG aangeboden. Daarnaast warden ook de coordinerende taken bij de 
afwikkeling van een schade, zoals het maken van afspraken met verschillende leveranciers, 
overgenomen. Hierdoor is de klant oak verzekerd tegen de organisatorische aspecten die een 
schade met zich meebrengt. Macht DSH naar wens presteren dan kan DLG overwegen om DSH ook 
als losstaande polis aan te bieden. 
In het onderstaande schema (figuur2.4) wordt het schade afhandel proces van DLG weergegeven. 

o. Schade 

1. Sellen 

2. Intake 
schade 

Schadebedrag 
< 5000 Euro 

Sch ad e bed rag 
> 5000 Euro 

Figuur 2.4: Schade afhandelproces 

3. DSH? 

Klant 
Weigert DSH 

5. Traditioneel 

Klant accepteert 
DSH 

7. Case manager t--------, 

Ja 

6. Controle 
meervoudige 

Schade? Nee 

Nee 

8. Herstel 
werl<zaa mheden 

Klant tevreden? 

Ja 

9. Verrekening 
diensten met 

De leverancier 

Het schade afhandelproces van DSH start na het optreden van een schade bij de verzekerde. De 
verzekerde belt met het SSC om de schade te melden. Tijdens dit telefoongesprek wordt een 
schatting gemaakt van de schade. Als het bedrag onder de - ligt dan komt de 
schadeafhandeling in aanmerking voor DSH. Als de klant toestemt met DSH dan wordt er 
vastgesteld of er sprake is van een meervoudige schade. Is dit het geval dan wordt er een case 
manager ingeschakeld. In het geval van een enkelvoudige schade wordt de verzekerde 
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doorverbonden met de leverancier en maakt de verzekerde een afspraak met de desbetreffende 
leverancier voor het herstel van de schade. Nadat de schade hersteld is en vastgesteld is dat de 
klant tevreden is, verrekent DLG de herstelkosten met de leverancier. In het geval dat het 
geschatte schadebedrag hoger is dan - of dat de klant geen gebruik wil maken van DSH dan 
wordt het traditionele proces inwerking gezet. Mocht de klant bij een schade hoger dan -
gebruik willen maken van de diensten van de leveranciers van DLG dan kan dat via DLG geregeld 
worden. 

2.5 Gevolgen Direct Schade Herstel 

Door de invoering van DSH wordt de afhandeling van een schade minder complex voor de 
verzekerde. De verzekerde belt namelijk bij een schade met DLG of zijn tussenpersoon en 
vervolgens wordt het schade handelingstraject in werking gezet. Zeker bij complexere schades 
waarbij meerdere partijen nodig zijn voor het herstel van de schade wordt het klantgemak 
verhoogd. Een leverancier van DLG neemt namelijk de coordinatie van het herstel op zich. De 
verzekerde hoeft dus niet zelf meer op zoek naar partijen die de schade herstellen. Met een 
telefoongesprek met DLG wordt de schadeherstel/ vervanging geregeld. 

Door de invoering van DSH verwerft DLG een nieuwe positie in de waardeketen. DLG krijgt in deze 
positie de mogelijkheid om de aan schadelast gerelateerde kosten te beheersen, maar gaat 
gelijkertijd ook meer risico's dragen. Als een leverancier van DLG namelijk zijn werk niet naar de 
verwachting van de verzekerde uitvoert dan zal de verzekerde ook ontevreden zijn over DLG: dit is 
bij de traditionele restitutiepolis veel minder het geval. De verschuiving van invloed en risico heeft 
voor DLG ook tot gevolg dat de behoefte aan goede coordinatie en communicatie toeneemt. 

Huidige 
Waardeketen 

Waardeketen 
DSH 

DLG 

DLG 

Uitkering (€) ----~ Vergoeding (€) 

Klant 

Premie (€) 

Vergoeding (€) * Dienst/product 

------ Leverancier -------

Premie (€) 

Figuur 2.5: Veranderingen in de waardeketen (Tros, 2006) 

2.6 Conclusie 

Leverancier 

Klant 

Geconcludeerd kan worden dat DLG de komende jaren nieuwe uitdagingen aan zal moeten gaan 
om competitief te blijven in de markt. De ontwikkelingen zullen DLG dwingen zich te onderscheiden 
ten opzichte van de concurrenten. Een focus op meer dan alleen de kosten, maar ook op 
bijvoorbeeld de toegevoegde waarde voor de verzekerde, is hiervoor noodzakelijk. Om dit te 
realiseren is het belangrijk dat de professionalisering van de DLGP slaagt. DSH wijkt sterk af van 
de traditionele polis, maar stelt DLG in staat de klanttevredenheid te verhogen. Doordat DLG de 
inkoopkracht van de verzekerden bundelt verwacht het de uitgaven aan de schadelast te verlagen. 
Echter DLG verhoogt het risico van het schadeafhandeling proces, doordat leveranciers van DLG 
mede bepalend worden voor de tevredenheid van de verzekerde. 

In het volgende hoofdstuk staan de resultaten van de interviews met de belanghebbende van DLG 
weergegeven. Tevens worden er op basis van deze resultaten conclusies getrokken. De conclusies 
worden verder in het verslag gebruikt om stelfingen te onderbouwen. 
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3 EMPIRISCHE ANALYSE 

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de interviews met de interne stakeholders van DSH 
beschreven en worden deze geanalyseerd. Dit wordt vooraf gegaan door een inleiding waarin 
verantwoording van de gebruikte interviewmethode en selectie van de deelnemers is gegeven. 
Tenslotte wordt dit hoofdstuk afgesloten met conclusies, die als argumentatie dienen voor 
hoofdstuk vier en vijf. 

3.1 Inleiding 

De interviews met de interne stakeholders van DSH zijn afgenomen om meer inzicht te krijgen in 
de houding en visie van deze partijen ten opzichte van DSH. De stakeholders zijn geselecteerd op 
basis van de door DLG geidentificeerde stakeholders van DSH(Bijlage A), deze lijst is vervolgens 
enigszins ingekort omdat sommige stakeholders buiten de scope van de opdracht vielen. DSH heeft 
invloed op strategische beslissingen binnen DLG, zoals het uitbesteden van activiteiten. Daarom 
zijn de geselecteerde respondenten leden van het hoger management. De namen van deze 
respondenten en afdelingen warden niet vermeld om het vertrouwelijke karakter van de interviews 
niet te schaden. De partijen die vertegenwoordigd zijn in de interviews zijn de drie labels van DLG 
die deze aanvullende dienstverlening gaan aanbieden, te weten AAV, DLV en OHRA. Daarnaast 
heeft het betrekking op het SSC, de afdeling marketing en de expertise dienst. Er is voor gekozen 
voor half gestructureerde interviews, omdat het verkennende interviews zijn over de meningen van 
de respondenten over DSH. Half gestructureerde interviews zijn individuele diepte interviews die 
beginnen met een aantal specifieke vragen en vervolgens mede geleid worden door zowel de 
antwoorden van de ge"interviewde als de interviewer; meestal wordt er gebruik gemaakt van open 
vragen (Cooper en Schindler, 2003). Hiervoor is gekozen om het mogelijk te maken de interviews 
onderling te vergelijken. 

3.2 Interviews interne stakeholders 

De resultaten van de interviews staan in deze paragraaf per vraag beantwoord. Elke vraag is 
afgesloten met een conclusie. 

Voordelen DSH 
Respondent 1 ziet voor DLG twee voordelen van de implementatie van DSH: ten eerste ontstaat er 
meer controle op de schadelast omdat fraude moeilijker wordt doordat de leverancier ter plekke 
controle uitvoert voor het herstellen van de schade. Het tweede voordeel ontstaat doordat DSH de 
inkoopkracht verhoogt van DLG, dit zal leiden tot een lagere schadelast. De verzekerde profiteert 
van DSH doordat DSH het service niveau naar de verzekerde verbeterd. 

Respondent 2 signaleert drie voordelen van DSH. Ten eerste verhoogt DSH de klanttevredenheid; 
dit is volgens de respondent oak de belangrijkste reden om DSH in te voeren. Ten tweede kan DSH 
niet alleen leiden tot een meer tevreden verzekerde, maar oak tot een meer loyale verzekerde. Ten 
derde kan DSH als het goed uitgevoerd wordt, leiden tot een grater onderscheidend vermogen van 
de drie labels van DLG in de markt. 

Respondent 3 stelt dat DSH het gemak van een schade afhandeling voor de verzekerde verhoogd, 
wat resulteert in een hogere klanttevredenheid. De schadelast zal door DSH op lange termijn 
positief be"invloed warden (red. door toename inkoopvolume). En tenslotte zal het schade 
afhandelproces efficienter warden. 

Respondent 4 ziet vier voordelen van DSH: meer transparantie, een efficienter proces, hogere 
klanttevredenheid en betere beheersing van de schadelast. 

Respondent 5 stelt dater drie voordelen van DSH zijn: een lager schadebedrag, door een grater 
inkoopvolume, synergie voordeel door het bundelen van de inkoopkracht van de drie labels en een 
extra kans om in contact te komen met de eindverzekerde, wat een grotere kans op binding voor 
de langere termijn heeft. 
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Respondent 6 stelt dat door DSH de service richting de verzekerde wordt verbeterd. Zo kan de 
verzekerde met een telefoontje de schadeafhandeling in werking zetten. De verzekerde hoeft niet 
eerst zelf met bijvoorbeeld de Goudengids of met Google een leverancier te zoeken. Dit speelt 
zeker bij meervoudige schades. Een voorbeeld dat hierbij genoemd werd is een kelder die volloopt. 
Met een telefoontje komt er binnen het uur een schadeherstel bedrijf in actie die de lekkage 
verhelpt en voor schade herstel zorgt. Daarnaast kan DLG door DSH de schadelast beter gaan 
beheersen, door grotere inkoopkracht en door scherper en slimmer in te kopen in plaats van de 
verzekerde in te laten kopen bij locale partijen. Tot slot wordt het herstelproces efficienter. DLG 
hoeft namelijk niet in alle gevallen een expert in te schakelen, want dit wordt gedeeltelijk 
overgenomen door de leverancier. 

Conclusie voordelen 
De voordelen die gezien worden door de respondenten zijn onder te verdelen in twee stromen. 
Enerzijds wordt er door vijf van de zes respondenten gesteld dat de service richting de verzekerde 
wordt verhoogd. De gevolgen hiervan zullen waarschijnlijk zijn dat de klanttevredenheid toeneemt 
en het product meer onderscheidend wordt in de markt. Daarnaast stellen vijf van de zes 
respondenten dater kostenbesparingen zullen optreden. Deze treden op doordat DLG een groter 
inkoopkracht heeft dan de verzekerden, het proces efficienter wordt en fraude minder zal optreden. 
Respondent 2 stelt duidelijk dat de hoofdreden van het invoeren van DSH het verhogen is van de 
klanttevredenheid, boven het verlagen van de kosten. 

Nadelen DSH 
Respondent 1 stelt dat een nadeel van DSH is dat er geld en organisatiekracht nodig is om de 
contacten met de leveranciers af te sluiten en het contract management uit te voeren. De 
respondent vraagt zich af wie deze taak op zich dient te nemen. 

Respondent 2 ziet als nadeel dat er minder contact met de verzekerde is bij DSH (red. als er 
gekozen wordt voor een organisatievorm waarbij de verzekerde direct doorverbonden wordt met 
de leverancier), waardoor er minder mogelijkheden tot cross-selling zijn (red. cross-selling is het 
verkopen van producten aan verzekerden wanneer deze DLG bellen met vragen of meldingen). 
Daarnaast gaat de complexiteit van de schadeafhandeling voor DLG omhoog doordat DLG mede 
verantwoordelijk wordt voor de schade afhandeling; hierdoor neemt de behoefte aan coordinatie en 
communicatie toe. DSH kan tot gevolg hebben dat er een te grote afhankelijkheid ontstaat van de 
leverancier, zoals bij het segment autoruiten herstel nu het geval is. 

Respondent 3 ziet de volgende nadelen: als bij DSH, verzekerden gedwongen worden een bepaalde 
leverancier te kiezen, leidt dit mogelijk bij de verzekerde tot het gevoel van vrijheidsbeperking. 
Daarnaast dient een organisatie opgezet te worden die DSH gaat faciliteren, dit kost tijd, geld en 
investeringen in IT. Als laatste kan gesteld worden dat het beTnvloeden van de klanttevredenheid 
moeilijker wordt, omdat als leveranciers niet de gewenste service/kwaliteit leveren, deze lastiger te 
beTnvloeden zijn dan de eigen organisatie. 

Respondent 4 stelt dat een nadeel met betrekking tot DSH is dat de markt van mogelijke 
leveranciers beperkt is tot twee to drie, maximaal vier leveranciers. Hierdoor is de leveranciers 
markt een oligopolie. 

Respondent 5 ziet twee nadelen met betrekking tot DSH. Ten eerste wordt er werk weggehaald bij 
de tussenpersonen terwijl een gedeelte van de tussenpersonen dat niet wil. Ten tweede gaat de 
tussenpersoon minder taken uitvoeren maar krijgt deze nog wel evenveel betaald. 

Respondent 6 stelt dat het nadeel van DSH is dat wanneer een leverancier slecht presteert, dit kan 
leiden tot een ontevreden DLG verzekerde. 

Conclusie nadelen 
Uit de interviews kan geconcludeerd worden dat een nadeel van DSH, de extra behoefte aan 
coordinatie, communicatie en IT is. Dit zal geld en capaciteit kosten om uit te voeren. Daarnaast 
wordt opgemerkt dat de leverancier verantwoordelijk wordt voor de klanttevredenheid van DLG. 
Dit is mede een reden voor de dan toenemende behoefte aan coordinatie en communicatie. 
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Tenslotte wordt nog gesteld dat het klantcontact af zal nemen, een andere respondent stelt echter 
dat de klantcontacten zullen toenemen. Of de klantcontacten af- of toenemen hangt in grote mate 
samen met de organisatie-inrichting van DSH. klantcontacten zijn belangrijk om cross-selling toe te 
kunnen passen. Bij het opzetten van deze organisatie dient hiermee rekening gehouden te worden. 

Houding ten opzichte van DSH 
Respondent 1 stelt positief tegenover DSH te staan, mede omdat Natura Auto bij AAV een succes 
is. 

Respondent 2 is enthousiast over de DSH omdat het de verzekerde tevredenheid vergroot, niet 
direct omdat het de schadelast verlaagt. 

Respondent 3 geeft aan dat het te behalen inkoopvoordeel door de verworven inkoopkracht van 
DLG bij aanvang niet overschat moet worden. Doordat er meerdere herstelbedrijven nodig zijn om 
heel Nederland te dekken, vermindert dat de inkoopkracht. 

Respondent 4 stelt dat DLG DSH niet alleen moet invoeren omdat concurrenten het ook aanbieden, 
maar een verbeterslag op het product moeten maken om zich te onderscheiden van concurrenten. 

Respondent 5 staat terughoudend ten opzichte van DSH, ondanks dat respondent 5 denkt dat de 
verzekerde er behoefte aan heeft, zijn de tussenpersonen over het algemeen niet positief over 
DSH. 

Respondent 6 stelt naast de voor- en nadelen dat DSH niet alleen een nieuwe dienst is die aan de 
verzekerde geboden wordt, maar dat deze ook onderdeel moet worden van het claim 
afhandelingproces. 

Conclusie houding 
Geconcludeerd kan worden dat de respondenten over het algemeen positief staan ten opzichte van 
DSH omdat het DLG positief onderscheidt op de markt en de kosten kan beheersen. Wei worden er 
kritische kanttekeningen geplaatst met betrekking tot de organisatie van DSH, de afhankelijkheid 
en de houding van de tussenpersonen. 

Voorwaarden waaronder DSH geiinplementeerd kan warden 
Respondent 1 stelt onder andere dater gekeken moet worden naar: 
• De leverancier van de dienst, deze moet beseffen namens DLG de dienst te leveren en dient dit 

dus ook uit te dragen. 
• Het handhaven van een hoge klanttevredenheid. 
• Hoe ga je om met een verzekerde die een nieuw apparaat mag uitzoeken bij een keten die niet 

bij hem in de buurt is? 
• Met wie neemt de klant contact op in geval van schade? 
• Hoe worden de gegevens van de verzekerde boven water gehaald als een verzekerde belt om 

een schade te melden. Dit punt is met name voor belang voor DLV omdat daar gewerkt wordt 
met tussenpersonen. 

• Hoe wordt de communicatie met de tussenpersonen ingericht? 

Respondent 2 stelt dat er rekening gehouden moet worden met de volgende aspecten: 
• Geen verlaging van de klanttevredenheid. 
• SSC & CCC moeten de verzekerde goed sturen. 
• DSH moet met zelfvertrouwen gebracht worden. 
• De verzekerde ook de mogelijkheid geven de schadeafhandeling in eigen beheer uit te voeren. 

Respondent 3 stelt dater minimaal een sturingspercentage van 30% gehaald dient te worden. 
Tevens dient er vastgesteld te worden met welke middelen verzekerden gestuurd kunnen worden. 
Bijvoorbeeld door het laten vervallen van het eigen risico. Daarnaast dient ook bepaald te worden 
hoe omgegaan wordt met verzekerden die zich niet laten sturen. Er dient gewerkt te worden met 
leveranciers die zich kwalitatief al bewezen hebben. 
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Respondent 4 stelt dater een goede ICT ondersteuning nodig is, vertrouwen tussen DLG en de 
leverancier. Deze laatste dient verzekeringstechnische kennis in huis te hebben. 

Respondent 5 stelt dat de tussenpersoon direct moet kunnen 'inkijken' in het schade 
afhandelingproces (red. de tussenpersoon dient inzicht te hebben in de status van het schade 
afhande/proces). En er moet wel een kwalitatief goed product zijn; dit houdt ook in dat de 
leveranciers van de goederen een bepaald kwaliteitsniveau moeten hebben. Tot slot dient er 
keuzevrijheid te zijn voor de verzekerde en de tussenpersoon. 

Respondent 6 stelt de volgende voorwaarden aan DSH: 
• De performance van de leverancier moet gemeten kunnen warden. 
• Het klanttevredenheid onderzoek moet gehandhaafd warden. 
• Voor DLV is het belangrijk dat de tussenpersonen bewegingsvrijheid hebben. 
• Automatiseren van het proces waarin ook de tussenpersonen van DLV goed ge"informeerd 

warden. Het is de bedoeling een transparant proces aan te bieden. 
• Marketing zou moeten bepalen bij welk label, keuzevrijheid van de verzekerde mogelijk is. 

Conclusie voorwaarden implementatie 
De verschillende respondenten noemen veel verschillende punten waarop gelet dient te warden 
voordat DSH ge"implementeerd kan warden. Veel voorkomende punten zijn het bereiken van 
voldoende sturingspercentage, waarbij het management van de leverancier en de keuzevrijheid 
van verzekerden en tussenpersonen erg belangrijk zijn. Tenslotte dient er aandacht besteed te 
warden aan de IT ondersteuning. 

Core business DLG 
Respondent 1 stelt dat de core business van DLG niet moet zijn het herstellen en het organiseren 
van herstel van schades. Daarnaast beschouwt deze respondent het inkopen en het controleren 
van de leveranciers niet als de core business van DLG. 

Respondent 2 stelt dat de core business van DLG is om de verzekerde goed te begrijpen. 
Daarnaast is het belangrijk voor DLG om zich te onderscheiden. Dit is lastig omdat de markt 
successen snel kopieert. Daarom is het belangrijk voor DLG om zich sneller te onderscheiden dan 
andere partijen in de markt. Tenslotte noemt de respondent slim inkopen als een onderdeel van de 
core business. 

Respondent 3 ziet voor zowel het uitbesteden van de inkoopactiviteiten als het zelf uitvoeren van 
de inkoopactiviteiten bepaalde argumenten. De beslissing om de inkoopactiviteiten uit te besteden 
hangt nauw samen met de business case. Bij het uitbesteden wordt de kanttekening geplaatst dat 
het voordeel van de toegenomen inkoopkracht misschien teniet wordt gedaan door de extra 
schakel in de keten, namelijk die de ketenregisseur. 

Respondent 4 stelt dat de core business van DLG bestaat uit vier elementen: het opzetten van een 
procesinrichting van de waardeketen van verzekeringen, inkoop, partnerschap creeren met 
leveranciers en het bewaken van de toegevoegde waarde van alle ketenonderdelen. 

Respondent 5 stelt dat de core business van DLG het dragen van risico is en vindt hier de 
coordinerende activiteiten en inkoopactiviteiten van DSH niet onder vallen, Mede omdat DLG niet 
voldoende inzicht heeft hoe dit zou moeten gebeuren. 

Respondent 6 stelt dat DLG te weinig ervaring heeft voor het inkopen van herstelwerkzaamheden 
en dit daarom beter kan uitbesteden. De controle op de leveranciers dient echter wel door DLG 
uitgevoerd te warden zodat DLG de grip op dit proces blijft behouden. 

Conclusie Core business 
Uit de antwoorden van de respondenten komt geen duidelijk beeld van de core competences van 
DLG. Of de inkoop, coordinatie en controle van DSH onder de core business van DLG vallen, wordt 
door sommigen bevestigd en door anderen ontkend. 
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3.3 Conclusie 

Uit de interviews kan geconcludeerd warden dat de respondenten voor- en nadelen zien met 
betrekking tot DSH. Voordelen die genoemd warden zijn het verhogen van de service richting de 
verzekerde en het verlagen van de kosten door de toegenomen inkoopkracht, het efficientere 
schade afhandelproces en het beperken van fraude. Nadelen die daar tegenover genoemd warden 
zijn de extra kosten die benodigd zijn om DSH te organiseren en het toegenomen risico met 
betrekking tot de klanttevredenheid doordat de leverancier hier mede verantwoordelijk voor wordt. 
De algemene houding ten opzichte van DSH is echter positief omdat DSH, DLG in staat stelt zich 
positief te onderscheiden op de markt en de kosten kan beheersen. Om de genoemde nadelen te 
minimaliseren en/ of te voorkomen zal DLG een aantal punten dienen te waarborgen. Hieronder 
vallen het bereiken van voldoende sturing van verzekerden, het managen van de leverancier en de 
keuzevrijheid van verzekerden en tussenpersonen. Tenslotte dient er aandacht besteed te warden 
aan de investering die de IT ondersteuning met zich meebrengt. Op de vraag welke activiteiten 
ender de core business van DLG vallen, antwoorden de respondenten verschillend. Of de inkoop, 
coordinatie en controle van DSH ender de core business van DLG vallen, wordt door sommigen 
bevestigd en door anderen ontkend. 

In het volgende hoofdstuk wordt bepaald welke activiteiten omtrent DSH DLG beter kan 
uitbesteden. 
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4 UITBESTEDEN 

In dit hoofdstuk staat beschreven welke activiteiten met betrekking tot DSH DLG beter kan uit 
besteden. Om tot dit advies te komen staat eerst de theorie met betrekking tot de beslissing tot 
uitbesteden beschreven. Vervolgens worden de activiteiten van DSH geanalyseerd en tot slot staat 
per activiteit beschreven of en waarom deze beter uitbesteed kunnen worden. 

4.1 Theoretisch raamwerk 

In het theoretisch raamwerk worden de resultaten van het literatuuronderzoek naar het maken van 
een beslissing tot uitbesteden besproken. Als eerste staan de voor- en nadelen van uitbesteden 
besproken. Vervolgens worden er twee modellen aangedragen die de beslissing tot uitbesteden 
ondersteunen. In deze modellen spelen kerncompetenties een belangrijke rol, ter verduidelijking 
worden deze daarom tevens gedefinieerd. 

Voor het uitbesteden van activiteiten zijn meerdere definities voorhanden in de literatuur. Zo 
definieert Cordon e.a. (1998) uitbesteden als het afstoten van bronnen en/of middelen die nodig 
zijn voor het uitvoeren van een specifieke activiteit. Gilley (2000) definieert echter uitbesteden als 
het verkrijgen van iets extern dat oorspronkelijk intern verkregen werd, of intern verkregen zou 
kunnen worden, ondanks de beslissing om extern te gaan. Het verschil tussen deze definities, is 
dat Cordon e.a. stellen dat de activiteit in eerste instantie zelf uitgevoerd is en Gilley dit openlaat. 
Doordat DSH een nieuwe aanvullende dienstverlening is voor DLG is de definitie van Gilley meer 
geschikt voor dit verslag, deze wordt dan ook gebruikt in dit verslag. Volgens Purspective (datum 
onbekend) zijn er de volgende argumenten voor bedrijven om te kiezen voor het uitbesteden van 
een activiteit: 

• Gebrek aan beschikbare bronnen. 
• Risico vermijding. 
• Patenten. 
• Kost redenen. 
• Noodzaak of wens om te focussen op kerncompetenties. 
• Onvoldoende concurrerende positie op de 'key drivers'; kosten, kwaliteit, snelheid, technologie. 

Van Weele (2005) voegt daar de volgende argumenten aan toe: 
• Te moeilijk managebaar. 
• Versnellen van voordelen met betrekking tot herontwerpen. 
• Toegang tot wereldwijde resources. 

Een onvoldoende sterke concurrentiepositie, gebrek aan beschikbare bronnen en de noodzaak of 
wens om te focussen op kerncompetenties (Humpreys 2000), zijn de argumenten om activiteiten 
uit te besteden. De argumenten voor de beslissing tot uitbesteden die bij DSH een rol spelen, zijn 
met name een gebrek aan beschikbare bronnen, de noodzaak/wens om te focussen op 
kerncompetenties, kost redenen en een onvoldoende concurrerende positie op de 'key drivers'. 

Purspective beschrijft de onderstaande argumenten voor het niet uitbesteden van activiteiten: 
• Eenvoudigere controle over de processen 
• Vertrouwelijkheid in het ontwerp en/ of processen 
• Overtollige capaciteit aanwezig 
• Synergie in de kerncompetenties 
• Strategisch beter dan de concurrentie 
• Kost redenen 
Daarnaast kan opgemerkt worden dat een bedrijf kan besluiten activiteiten wel uit te voeren als 
deze binnen de doelstellingen van het bedrijf passen. Voor DLG spelen met name de volgende 
argumenten een rol; eenvoudigere controle over processen, strategisch beter dan de concurrentie 
en kost redenen. 

De beslissing tot uitbesteden is een strategische beslissing en heeft implicaties voor de hele 
bedrijfsstrategie. Echter volgens Humpreys e.a. (2000) hebben veel bedrijven geen solide basis 
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voor het evalueren van een beslissing tot uitbesteden. De meeste bedrijven maken deze beslissing 
op basis van de overhead kosten (Blaxill and Hout, 1991). Dit wordt ondersteund door Purspective, 
zij concluderen dat nog veel bedrijven (50%) strategische overwegingen niet gebruiken als 
belangrijkste argumenten voor de beslissing tot uitbesteden. Een ander probleem van het baseren 
van een sourcing beslissing op alleen kosten, is dat veel productie bedrijven geen adequate 
kostsystemen hebben. 

In deze paragraaf warden twee modellen voorgesteld die een organisatie een conceptuele aanpak 
bieden om een beslissing tot uitbesteden te maken. Naast kosten, warden strategische lange 
termijn factoren met betrekking tot de kerncompetenties, waardeketen analyse, benchmark en 
leverancier partnerships behandeld. Dit is belangrijk omdat bedrijven die competitiviteit afmeten 
aan alleen prijzen, vragen om de erosie van hun kerncompetenties(Hamel en Prahalad, 1994). 
Kerncompetenties spelen een belangrijke rol bij het maken van een beslissing tot uitbesteden 
daarom wordt er eerst het begrip kerncompetentie besproken. Purspective definieert een 
kerncompetentie als een activiteit die het bedrijf onderscheidend vermogen geeft in de markt en 
gewaardeerd wordt door klanten en resulteert in een concurrentievoordeel. Onder 
kerncompetenties vallen vaardigheden, technologieen, deskundigheid of processen die het bedrijf 
in staat stellen om de grootst mogelijke waarde te creeren voor de eindklanten. Kerncompetenties 
zijn doorslaggevend van aard met betrekking tot de verrichtingen en richting van het bedrijf en 
vereisen daarom grotere interne controle en bescherming. In het artikel van Humpreys e.a. wordt 
kerncompetenties door Prahalad en Hamel gedefinieerd als de combinatie van individuele 
technologieen en productie vaardigheden, die onderliggen aan de meeste productie lijnen van het 
bedrijf. Quinn en Hilmer (1994) beschrijven een kern competence als een vaardigheid of kennis, 
geen product of functie. Daarnaast stellen kerncompetenties een bedrijf in staat om definieerbare 
superioriteit en unieke waarde te leveren aan de klant. Daarnaast beschrijven zij de volgende 
kenmerken van kerncompetenties: 
• Vaardigheden of kennis, geen producten of functies 
Managers moeten verder kijken dan de producten van het bedrijf, naar de intellectuele 
vaardigheden of management systemen die daadwerkelijk handhaafbaar concurrentievoordeel 
opleveren. 
• Flexibel, lange termijn platforms, instaat tot aanpassing en evolutie. 
Bedrijven moeten zich niet richten op beperkte gebieden waar ze op dit moment excelleren. De 
echte uitdaging is om bewust te bouwen aan dominerende vaardigheden in gebieden die klanten 
blijven waarderen door de tijd heen. Flexibele vaardigheden en constante bewuste herwaardering 
van trends zijn kenmerken van succesvolle kern competentie strategieen. 
• Beperkt in aantal 
Een bedrijf heeft minstens twee kerncompetenties en zelden meer dan vijf. 
• Unique sources of leverage in the value chain 
Effectieve strategieen streven naar plaatsen met tekortkomingen of kennis achterstanden, waar het 
bedrijf uniek gekwalificeerd voor is om deze op te vullen. 
• Gebieden waar een bedrijf kan domineren 
Bedrijven maken alleen consistent meer winst dan hun concurrenten als ze sommige activiteiten, 
welke belangrijk zijn voor de klanten, meer effectief kunnen doen dan anderen. 
• Belangrijk voor klanten op de lange termijn 
Tenminste een van de kernactiviteiten van het bedrijf dient belangrijk te zijn voor de klanten op de 
lange termijn. 
• Ingebed in de systemen van de organisatie 
Handhaafbare competenties kunnen niet afhangen van een of twee getalenteerde personen. In 
plaats daarvan moet het bedrijf deze omzetten in een bedrijfsreputatie of een cultuur die deze 
personen overleeft. 

Vanwege de uitgebreide omschrijving van de kenmerken, naast de definitie van een kern 
competence, wordt de definitie van Quinn en Hilmer gebruikt in dit verslag. Naast 
kerncompetenties warden er in het artikel van Humpreys e.a. gewerkt met kernactiviteiten. Deze 
warden als volgt gedefinieerd: een kernactiviteit is centraal aan het succesvol dienen van de 
behoefte van potentiele klanten van elke markt door het bedrijf. Tevens wordt deze activiteit door 
de klant gezien als waarde toevoegend en daardoor van een grate determinant van het 
concurrentievoordeel van het bedrijf. Op basis van de kernactiviteiten wordt verder in deze 
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paragraaf de beslissing tot uitbesteden onderbouwd. Geconcludeerd kan worden dat de relatie 
tussen kerncompetenties en kernactiviteiten is, dat beide gezien worden door de klant als waarde 
toevoegend en het bedrijf onderscheiden van andere bedrijven. Kerncompetenties zijn echter 
vaardigheden die een bedrijf nodig heeft om de kernactiviteiten uit te voeren. 

Model van Humpreys 
Om de strategie met betrekking tot kernactiviteiten te bepalen begint het model van Humpreys 
met het bepalen van het belang van een activiteit of product. In het onderstaande diagram (figuur 
4.1) wordt een categorisering aangedragen voor de in te kopen commodities. Het is cruciaal om 
deze categorisering te maken om in staat te zijn de inkoop strategie met de relevantie van het 
ingekochte item aan te laten sluiten. Zonder deze categorisering loopt het bedrijf het risico te veel 
te investeren in niet kritische componenten en de kernactiviteiten van het bedrijf te negeren. 
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Fig, l. Hierarchy of strategic imponance. 

Figuur 4.1: Hierarchie van strategisch belang (Humpreys e.a., 2000) 
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Voor strategische items is de toevoer schaars en genereren de items een hoge waarde. De 
geadviseerde strategie is een lange termijn samenwerking aan te gaan met een zeer beperkt 
aantal leveranciers. Voor' leverage' items is het leveringsrisico relatief klein omdat er voldoende 
leveranciers zijn, de toegevoegde waarde van het product is echter significant. Aangeraden wordt 
om korte termijn contracten af te sluiten bij verschillende leveranciers. Tenslotte de niet kritische 
items, de levering is overvloedig en de gegenereerde waarde per item is laag. Aangeraden wordt 
zo min mogelijk aandacht te besteden aan het inkopen van deze items. 

Vervolgens kan met behulp van het model in figuur 4.2 voor de strategische items een beslissing 
tot uitbesteden genomen worden. Het onderstaande model (Humpreys e.a., 2000) ondersteunt het 
maken van een effectieve beslissing tot uitbesteden. Opgemerkt moet worden dat het model geen 
wondermiddel is tegen alle problemen gerelateerd aan het nemen van een uitbesteding beslissing. 
Het model is primair bedoeld voor strategische items die gericht zijn op samenwerking met 
geselecteerde leveranciers. 
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Figuur 4.2: Een conceptueel raamwerk voor het evalueren van een beslissing tot uitbesteden. 

(Humpreys e.a. 2000) 

De modellen die tot de keuze van uitbesteden leiden kunnen oak gebruikt warden voor het bepalen 
of nieuwe activiteiten door DLG zelf gedaan moeten warden of door een leverancier. 

Stap A is het identificeren van de kernactiviteiten van een bedrijf. Het maken van onderscheid 
tussen de activiteiten van het bedrijf die wel kernactiviteiten zijn en geen kernactiviteiten zijn, is 
een complexe taak. Na het identificeren van de kernactiviteiten van een bedrijf is de volgende fase 
het analyseren van de competenties van het bedrijf in deze kernactiviteiten in relatie met de 
potentiele externe bronnen. Deze analyse bestaat uit twee stappen. 
In de eerste stap warden de geselecteerde kernactiviteiten vergeleken met de competenties van 
alle potentiele externe leveranciers van deze activiteit. De tweede stap is een totale kost analyse. 
Getracht dient te warden om de kosten geassocieerd met zowel het blijven uitvoeren van de 
activiteit als het uitbesteden van de activiteit in kaart te brengen. Deze twee stappen warden in de 
volgende twee paragrafen verder uitgewerkt. 

In stap B warden de significante waardeketen schakels geprofileerd. Een belangrijke strategische 
kwestie in de beslissing tot uitbesteden is in hoeverre een bedrijf duurzaam voordeel kan behalen 
door het intern uitvoeren van een kernactiviteit. Het mag duidelijk zijn dat wanneer een bedrijf een 
activiteit uniek goed kan uitvoeren, dat deze activiteit intern uitgevoerd moet blijven warden. 
Echter veel bedrijven veronderstellen dat omdat ze een activiteit altijd intern uitgevoerd hebben ze 
dit oak moeten blijven doen. In veel gevallen blijkt echter dat na een nadere bestudering er 
significant verschil is tussen de capaciteiten van het bedrijf en van de beste leveranciers. Daarom 
moeten bedrijven die uitbesteden overwegen hun capaciteiten evalueren ten opzichte van de 
leveranciers en concurrenten. Deze evaluatie bevat een gestructureerde benchmark, welke het 
bedrijf instaat stelt om verder dan de producten te kijken, naar de operationele en 
managementvaardigheden. 

Stap C is een analyse van de totale kosten. Het bevat een analyse van de actuele en potentiele 
kosten met betrekking tot de sourcing activiteiten (intern of extern). Het omvat de kosten in de 
totale waardeketen en niet slechts de aankoopprijs. Twee type kosten warden ge'identificeerd in 
deze stap: 
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• Verwachting van de kosten met betrekking tot het produceren van de kosten intern 
• Verwachting van de kosten met betrekking tot het produceren van de kosten door potentiele 

leveranciers die ge"identificeerd zijn in de voorgaande stappen. Hieronder vallen ook de kosten 
van het onderhouden van een goede relatie met de leverancier. 

Om deze kosten inzichtelijk te maken moet het management team de functionele kosten gegevens 
van het bedrijf onderverdelen in de kosten van het uitvoeren van specifieke activiteiten. 

De voordelen van het uitvoeren van deze analyse zijn dat het bedrijf zijn bronnen kan richten op 
de activiteiten waar het superioriteit kan bereiken door klanten (gepercipieerde) unieke waarde te 
bieden. En daarnaast activiteiten waar het bedrijf noch kritieke strategische behoefte noch speciale 
competenties voor heeft af te stoten. 

Het uitvoeren van de bovenstaande stappen kan leiden tot een tweetal scenario's en mogelijk een 
vervolg stap. Eerst worden de twee scenario's besproken en vervolgens de mogelijke vervolgstap 

In scenario 1 is het bedrijf meer competent dan elke andere potentiele externe partij. In deze 
situatie heeft het bedrijf twee opties. 
• Optie 1: het zelf uitvoeren van de activiteit. 
De strategie die gevolgd dient te worden is hier het blijven uitvoeren van deze activiteit. Dit is 
stage 4 in het diagram(figuur 4.2). Als het bedrijf op dit moment de activiteit uitbesteedt, kan het 
overwegen dit weer intern uit te gaan voeren. Het is belangrijk om het huidige voordeel in stand te 
houden door middel van het verder ontwikkelen van de competenties om het risico van 
concurrenten die ervan profiteren te minimaliseren. 
• Optie 2: Strategisch uitbesteden 
In een productie context is het mogelijk om een concurrentievoordeel te creeren door het 
uitbesteden van het assembleren en integreren van de onderdelen die de kernactiviteiten 
comprimeren. Concurrentievoordeel kan behaald worden in het specificeren en integreren van 
externe diensten en andere inkopen, eerder dan in het assembleren en integreren van de goederen 
zelf. Mocht het bedrijf overwegen kernactiviteiten uit te besteden dan zou het moeten verder gaan 
met stage 4: analyse van potentiele leveranciers voor partnerships(figuur 4.2). 

In scenario 2 zijn er externe partijen die meer competent zijn dan de interne partijen. In deze 
situ a tie heeft het bed rijf twee opties: 
Optie 1: Investeren om zelf te maken 
Deze optie brengt met zich mee dat het bedrijf moet investeren in de benodigde resources om de 
achterstand op de meer competente leveranciers te overbruggen. Deze optie is wenselijk in het 
geval dat technologieen voor deze activiteit in de eerste ontwikkelfase zijn en groeimogelijkheden 
bieden. Echter als de competenties van het bedrijf ver achterliggen op die van de leveranciers, dan 
kan een dergelijke investering moeilijk te rechtvaardigen zijn. 
Optie 2:Strategisch uitbesteden. 
Een bedrijf kan een kernactiviteit uitbesteden, omdat het geen concurrentievoordeel oplevert, in dit 
geval moet het bedrijf verder gaan met stap D. 

Stap D: Analyse van de potentiele leverancier voor een partnership. 
Een aantal zaken moet gecontroleerd worden voordat een activiteit uitbesteed kan worden. Het 
onderhouden van kennis, waardoor het mogelijk wordt de technologie van de activiteit te 
exploiteren, zelfs als het geleverd wordt door een andere partner. Daarnaast is het belangrijk dat 
het bedrijf de nieuwe productontwikkeling en het ontwerpproces controleert. Deze activiteiten 
zorgen voor toekomstige groei. Tevens is het essentieel om een leverancier analyse uit te voeren. 
Door middel van deze analyse van potentiele leveranciers, kan het bedrijf ongeschikte leveranciers 
eruit filteren. Mochten er geen geschikte leverancier overblijven voor een partnership dan zou het 
bedrijf kunnen investeren om het zelf te maken. Echter als er wel geschikte partners zijn 
gevonden, dan dient het bedrijf een partnership aan te gaan. Hierdoor creeert het bedrijf ruimte 
om zich te focussen op resources die meer waarde toevoegen. 
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Het model van Quinn en Hilmer 
Het tweede model is van Quinn en Hilmer (1994) en bepaalt een te volgen strategie aan de hand 
van het potentiele concurrentievoordeel en de strategische kwetsbaarheid, zie figuur 4.3. 

Als managers afwegen om een activiteit uit te besteden dienen ze drie vragen te beantwoorden. 
Ten eerste wat is het potentiele concurrentievoordeel dat we kunnen behalen door deze activiteit 
uit te voeren? Ten tweede: wat is de potentiele kwetsbaarheid als we deze activiteit uitbesteden? 
En ten derde wat kunnen we doen om onze kwetsbaarheid te beperken? Als zowel het potentiele 
concurrentievoordeel als de strategische kwetsbaarheid hoog zijn, dan dient het bedrijf een hoge 
mate van controle te hebben. Dit kan bereikt worden door de activiteit intern te produceren. Het 
tegenovergestelde geldt voor activiteiten die noch concurrentievoordeel, noch strategische 
kwetsbaarheid genereren. Deze activiteiten, zoals kantoorschoonmaak, kunnen uitbesteed worden. 
Tussen deze twee uitersten zit een reeks activiteiten waarbij de mate van controle varieert. 
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Figuur 4.3: Concurrentievoordeel ten opzichte van strategische kwetsbaarheid. (Quinn en Hilmer, 1994) 

De twee besproken modellen hebben beide een andere aanpak om te bepalen of een activiteit 
intern geproduceerd moet worden of dat het beter uitbesteed kan worden. Daarom worden beide 
modellen in het volgende hoofdstuk gebruikt om te bepalen welke activiteiten van DSH DLG beter 
kan uit besteden. 

4.2 Analyse Delta Lloyd Groep en Direct Schade Herstel 

In deze paragraaf staat de core business van DLG beschreven en vervolgens de activiteiten 
omtrent DSH. 

4.2.1 Core Business 

Om de kernactiviteiten van DLG te bepalen dient eerst de core business van DLG vastgesteld te 
worden. De core business van DLG is, zoals vermeld in paragraaf 2.1, het dragen van risico. 
Mitchell (1995) geeft de volgende definitie van risico: Risico = de kans op een ongunstig 
gebeurtenis x impact van de gebeurtenis. De mate van risico wordt gevisualiseerd in het diagram 
van Ziegenbein en Nienhaus (2004), zie figuur 4.4, in dit diagram zijn drie classificaties van risico, 
namelijk het A-, B- en C,- risico. Een type A risico heeft de meest ernstige risico met een hoge 
kans van optreden en een grote impact. C risico's hebben daarentegen de minst ernstige risico's 
met een lage kans van optreden en een kleine impact (vrij naar: van Erp, 2006). 
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Figuur 4.4: Visua/isatie van risico (Ziegenbein and Nienhaus, 2004) 

Als de corebusiness van DLG het dragen van risico is, welke vaardigheden dient DLG dan te hebben 
om risico te kunnen dragen en welke activiteiten voert het hiervoor daadwerkelijk uit? Om risico te 
kunnen dragen zal DLG risico's moeten kunnen inschatten en beheersen, dit zijn de 
kerncompetenties van DLG. Het inschatten van risico's wordt hier buiten beschouwing gelaten 
omdat het geen relatie heeft met de sourcing van DSH. Bij de traditionele verzekeringen beheerst 
DLG het risico door het syndiceren van de verzekeringen. Onder syndiceren wordt het 
herverzekeren van de verzekeringen bij andere verzekeringsmaatschappijen verstaan. Door deze 
verdeelstrategie vermindert de impact van een schade en neemt het risico voor DLG af; dit is een 
kernactiviteit van DLG. Tot voor kort was het niet mogelijk om ook de schadelast van de 
woonverzekeringen te beheersen. Echter met de invoering van DSH wordt het wel mogelijk de 
schadelast te beheersen. Het vermogen de schadelast te beheersen is een kern competence van 
DLG om risico te kunnen beheersen. Welke activiteiten uitgevoerd dienen te warden om de 
schadelast te beheersen wordt in de volgende paragraaf bepaald. 
Geconcludeerd kan warden dat de core business van DLG het dragen van ns1co is. De 
kerncompetenties die DLG zou moeten bezitten om dit beter te kunnen doen dan de concurrenten 
zijn het inschatten van risico's en het beheersen van deze risico's. De daadwerkelijke 
kernactiviteiten van DLG zijn het inschatten van risico's, syndiceren en de activiteiten die het 
mogelijk maken om de schadelast te beheersen. 

4.2.2 Activiteiten van DSH 

In het document Voorstel Pilot Natura 0.9 warden de volgende activiteiten van DSH 
geTdentificeerd: 
• Herstel 
Bij schade aan inboedel of opstal wordt er, indien het technisch en financieel haalbaar is, 
herstelwerkzaamheden aangeboden aan de klant. Deze herstelwerkzaamheden bij opstal zijn 
bijvoorbeeld timmeren en schilderen, bij inboedel valt bijvoorbeeld het herstel van meubels en 
vloerbedekking hieronder. 
• Vervanging 
Onder vervanging wordt verstaan: het fysiek vervangen van de beschadigde goederen van de 
klant. Voor deze goederen is herstel niet financieel en/ of technisch haalbaar. Goederen die 
vervangen kunnen warden zijn witgoed, bruingoed en meubels. 
• Coordinatie 
In een aantal gevallen dienen er verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd te warden. In 
deze situatie spreekt men van meervoudige schades. Bij het uitvoeren van meervoudige schades is 
coordinatie noodzakelijk om de herstelwerkzaamheden op elkaar af te stemmen. 
• Inkoopmanagement 
Het inkoopproces van DLG wordt beschreven in paragraaf 2.2. Onder inkoopmanagement vallen 
ender andere de activiteiten: het contract- en leveranciers management. Deze activiteiten dienen 
uitgevoerd te warden voor de activiteiten omtrent DSH die beter uitbesteed kunnen warden. 
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• Waardeketen management 
Waardeketen management kan beschreven warden als alle activiteiten, informatie, kennis en 
financiele resources, geassocieerd met de stroom en transformatie van goederen en diensten van 
leveranciers van ruwe materialen, componenten en overige leveranciers op een zodanig wijze dat 
de verwachtingen van de eindgebruiker van het bedrijf bereikt warden of voorbij gestreefd. (Van 
Weele, 2005). 

4.3 Indeling kernactiviteiten DSH 

In deze paragraaf staan de activiteiten uit paragraaf 4.2 ingedeeld ender kernactiviteiten en geen 
kernactiviteiten. Dit is gedaan aan de hand van de modellen besproken in paragraaf 4.1 daarnaast 
wordt gebruikt gemaakt van de eisen verbonden aan de kernactiviteiten in paragraaf 4.1 en de 
core business van DLG in paragraaf 4.2. 

Model Humpreys 
Herstelwerkzaamheden bieden indirect de kans om de schadelast te beheersen. Door het zelf 
uitvoeren van de herstelactiviteiten heeft DLG veel invloed op het proces. Bij deze activiteit heeft 
DLG echter niet de mogelijkheid te domineren, tevens is dit niet een unieke bron van kracht in de 
waardeketen, noch zijn deze activiteiten ingebed in de eigen organisatie. Daarom kan 
geconcludeerd warden dat herstelwerkzaamheden geen kernactiviteit is van DLG. 

Het vervangen van goederen van de verzekerde is ook geen kernactiviteit van DLG. Hiervoor geldt 
namelijk dezelfde argumentatie als bij herstelwerkzaamheden. Ondanks dat door middel van het 
zelf uitvoeren van de vervanging de schadelast meer beheerst kan warden, kan DLG op dit gebied 
niet domineren, is dit geen unieke bron van kracht in de waardeketen. Tenslotte is deze activiteit 
niet ingebed in de eigen organisatie. 

De coordinatie van de herstelwerkzaamheden heeft maar een beperkte invloed op het beheersen 
van de schadelast. Doordat DLG de coordinatie uit zou voeren wordt het ook mogelijk deze 
activiteiten in te kopen. Echter dezelfde argumenten als voor herstelwerkzaamheden en het 
vervangen van goederen gaan op voor coordinatie en daarom is vanuit deze argumentatie ook de 
coordinatie van de herstelwerkzaamheden geen kernactiviteit van DLG. 

Door het uitvoeren van inkoopmanagement van DSH kan DLG de schadelast beheersen. Door zelf 
de activiteiten in te kopen bei"nvloedt DLG direct de prijs en kwaliteit van de dienst. Tevens biedt 
het uitvoeren van inkoopmanagement de mogelijkheid concurrentievoordeel te behalen gezien de 
missie van DLGP. Deze missie is om door de stakeholders gezien te warden als een van de beste 
Procurement afdelingen in de financiele dienstverlening. Doordat DLG reeds inkoopmanagement 
uitvoert zijn deze activiteiten ingebed in de organisatie. Gesteld kan warden dat het 
inkoopmanagement ender de kernactiviteiten van DLG valt. Zeals reeds vermeld in paragraaf 4.2.1 
valt ender inkoopmanagement ook contract- en leveranciersmanagement. 

De volgende stap in het model van Humpreys is het bepalen per kernactiviteit of er potentiele 
leveranciers zijn die deze kernactiviteiten goedkoper kunnen uitvoeren. Wegens de beperkte 
beschikbare informatie met betrekking tot de kosten van het uitvoeren van de activiteiten van DLG 
en de potentiele leveranciers, is het niet mogelijk deze analyse uit te voeren. In de business case 
gegeven in hoofdstuk 6 wordt wel een algemene analyse gegeven over de winstgevendheid van 
DSH. 

Geconcludeerd kan warden dat het inkoopmanagement ender de kernactiviteiten van DLG valt 
volgens het model van Humpreys e.a. Hieronder warden de kernactiviteiten van DLG nogmaals 
bepaald maar dan met behulp van het model van Quinn & Hilmer. 

Het model van Quinn & Hilmer 
Het model van Quinn & Hilmer (1994) wat weergegeven is in figuur 4.3 bepaaldt een strategie voor 
een activiteit aan de hand van twee parameters, het potentiele concurrentievoordeel en de 
strategische kwetsbaarheid. Beide parameters warden per activiteit besproken. Zowel voorstel Pilot 
Natura 0.9 als de intervies met de interne stakeholders zijn gebruikt om tot dit ontwerp te komen. 

Steven H. Welle De Ontwikke/ing van een Sourcing Strategie voor Direct Schade Herstel 22 



delta lloyd groep 

De herstelwerkzaamheden hebben een grate strategische kwetsbaarheid omdat de leverancier de 
dienst direct uitvoert voor de verzekerde. Dit is een proces met een intensief contact met de 
klanten, het optreden van de leverancier heeft daarom ook direct invloed op de klanttevredenheid 
van DLG. Het potentiele concurrentievoordeel is zeer laag, omdat DLG niet in staat is om deze 
diensten concurrerend te leveren. Dit komt omdat DLG niet de kennis en middelen in huis heeft om 
dit uit te voeren. Om dit toch uit te voeren zal DLG grate investeringen in materieel en werknemers 
moeten doen. Quinn en Hilmer adviseren voor dit product een gematigde controle. 

Bij vervanging is de strategische kwetsbaarheid laag omdat het klantcontact beperkt is. Het 
potentiele concurrentievoordeel is ook laag omdat veel partijen deze diensten al aanbieden en DLG 
eerst grate investeringen in winkels en/ of websites, medewerkers en kennis zou moeten doen. 
Quinn en Hilmer stellen dat voor dit type product een lage controle nodig is en 'van de plank' 
gekocht kan warden. 

Als de coordinatie niet goed uitgevoerd wordt dan zal de doorlooptijd of de kosten van 
herstelwerkzaamheden sterk toenemen. Het eerste aspect zal de klanttevredenheid negatief 
be"fnvloeden en de tweede de schadelast van DLG. Hierdoor kan gesteld warden dat deze activiteit 
een hoge strategisch kwetsbaarheid heeft. De mate van concurrentievoordeel dat behaald kan 
warden is laag omdat op dit moment de leveranciers van DLG de vervanging- of 
herstelwerkzaamheden uitvoeren die ter plekke aanwezig zijn bij de schade. Wil DLG dit gaan 
uitvoeren dan dienen ze aanwezig te zijn op de locatie om in te schatten in welke volgorde de 
meervoudige schade afgehandeld dient te warden. Daarnaast heeft DLG op dit moment noch de 
vaardigheden noch de kennis om deze activiteit uit te voeren. De geadviseerde strategie hierbij is 
dan ook een gematigde controle. 

Het uitvoeren van het inkoopmanagement heeft veel potentieel concurrentievoordeel. Dit omdat 
DLGP de missie heeft om gezien te warden als een van de beste inkoopafdelingen in de financiele 
dienstverlening. Daarnaast kan de schadelast beheerst warden en de leverancier gestuurd warden 
om zich te richten op het genereren van een hoge klanttevredenheid. De strategische 
kwetsbaarheid hierbij is hoog, omdat wanneer DLG een te grate nadruk legt op aspecten als 
kosten, dit ten koste kan gaan van de klanttevredenheid. Daarnaast kan er veel geld bespaard 
warden op het juist inkopen en managen van de leverancier. De geadviseerde strategie is om dit 
zelf uit te voeren. 

Het waardeketen management biedt tenslotte een hoog concurrentievoordeel, met name omdat 
het mogelijk wordt om kostenbesparingen te realiseren door het afstemmen van de keten. De 
strategische kwetsbaarheid is echter beperkt. Als DLG het inkoopmanagement en het proces DSH 
op orde heeft, kan het interessant zijn om supply chain management uit te gaan voeren. Dit is 
mede afhankelijk van de leveranciersrelaties. Omdat op dit moment DLG nog geen 
inkoopmanagement uitvoert voor deze dienst, kan er beter nog gewacht warden met de keuze om 
waardeketen management uit te voeren tot dat DLG meer inzicht heeft in de leveranciersrelaties. 
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Figuur 4.5:Potentiee/ concurrentievoordee/ vs Mate van strategische kwetsbaarheid. (Quinn and Hilmer, 1994) 
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Geconcludeerd kan warden dat vervanging, herstel en coordinatie beter uitbesteed kunnen warden. 
Inkoopmanagement dient DLG wel zelf uit te voeren en de keuze met betrekking tot supply chain 
management wordt uitgesteld. 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is bepaald welke activiteiten omtrent DSH DLG beter kan uitbesteden. Om tot een 
advies te komen is eerst een literatuurstudie uitgevoerd. Uit de literatuurstudie zijn de modellen 
van Humpreys e.a. (2000) en Quinn & Hilmer {1994) naar voren gekomen, deze modellen 
ondersteunen de beslissing tot uitbesteden. Vervolgens is bepaald wat de core business van DLG 
is; het dragen van risico. De activiteiten van DSH zijn geanalyseerd en vervolgens is met behulp 
van de modellen per activiteit bepaald wat ender de core business valt. Dit heeft geresulteerd in 
het volgende advies: besteed de daadwerkelijke herstelwerkzaamheden, vervanging en coordinatie 
uit. Het inkoopmanagement, waaronder ook het contract en leveranciersmanagement valt kan 
beter door DLG zelf uitgevoerd warden. 

In het volgende hoofdstuk wordt er een sourcing strategie ontwikkeld voor de activiteiten waarvan 
in dit hoofdstuk bepaald is dat ze beter uitbesteed kunnen warden. 
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5 SOURCING STRATEGIE 

In dit hoofdstuk staat de theorie omtrent sourcing strategieen beschreven. Gestart wordt met het 
bespreken van het doel van een sourcing strategie en vervolgens wordt het aspect waarde in 
relatie met sourcing strategieen besproken. Dit wordt gevolgd door een overzicht van verschillende 
sourcing modellen voor het ontwikkelen van een sourcing strategie, welke vervolgens vergeleken 
warden. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van het sourcing model welke het 
beste uit de vergelijking is gekomen. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens antwoord gegeven 
op de onderzoeksvragen: 
• Wat is het doel van een sourcing strategie? 
• Welk sourcing model is het meest geschikt voor DSH? 
• Welke sourcing modellen zijn beschikbaar? 
• Welk sourcing model is geschikt voor het sourcen van een dienst? 

5.1 Doel van een sourcing strategie 

Om vast te stellen wat het doel is van een sourcing strategie warden eerst de verschillende 
definities vastgesteld van een strategie, sourcing en een sourcing strategie. Vervolgens wordt het 
doel van een sourcing strategie besproken. 

Door Mintzberg e.a. (1998) wordt strategie gedefinieerd als het patroon of plan dat de 
belangrijkste doelen, het beleid en de processen van een organisatie integreert in een 
samenhangend geheel. Een goed geformuleerde strategie draagt bij aan het ordenen en toewijzen 
van de resources van een organisatie tot een uniek en haalbaar doel, gebaseerd op de relatieve 
interne competenties en tekortkomingen, anticiperend op veranderingen in de omgeving en 
afhankelijk van acties van intelligente tegenstanders. 

In het verslag van Van Hoof (2006) waarin verschillende bronnen warden vergeleken, wordt 
vastgesteld dat de volgende stappen vrijwel altijd onderdeel zijn van het strategie ontwikkelproces. 
(Aken, 2000;Nagel, 1994; Hatch, 1997; Mintzberg, 1998; Weggeman e.a., 1998): 
• Interne analyse: sterktes en zwakten van de organisatie 
• Externe analyse: kansen en bedreigingen vanuit de omgeving 
• Doelstellingen van de organisatie 
• Huidige strategie 
• Bepalingen strategische kloof 
• Vormen van en kiezen tussen verschillende alternatieve strategieen 
• Implementeren van de strategie 
Omdat het ontwikkelen van een sourcing strategie een strategie ontwikkelproces is, dienen de 
bovenstaande stappen ook te warden genomen bij de ontwikkeling van een sourcing strategie. 
Deze stappen warden daarom gebruikt in paragraaf 5.6 om de besproken sourcing modellen te 
beoordelen. 

Sourcing wordt door van Weele(2005) beschreven als het ontwikkelen van de meest geschikte 
leveranciers strategie voor een bepaalde commodity of productgroep. Deze activiteit vindt plaats 
voor de eerste stap van het acht stappen inkoopproces (van Weele, 1994 ). 

Naast definities voor een strategie en sourcing warden er ook definities van sourcing strategieen 
gegeven in de literatuur. Deze definities en de elementen van een sourcing strategie warden 
hieronder beschreven. Monczka e.a. (2002) definieert een sourcing strategie als een systematisch 
plan om korte en lange termijn (> 1 jaar) doelen te bereiken. Het bevat de volgende elementen: 
samenstelling van het leveranciersbestand, sourcing, contracteren, product/proces 
karakteristieken, leverancierontwikkeling en supply chain overwegingen. De strategie voegt de 
verschillende elementen samen tot een uitvoerbaar plan met een tijdlijn, verantwoordelijkheden en 
meetbare doelen. Van Weele(2005) stelt dat in een sourcing strategie de volgende aspecten 
bepaald warden: het aantal leveranciers voor de commodity of productgroep, welk type relatie 
nagestreefd wordt en welk type contract gesloten moet warden. Volgens Ahold (2006) richt 
strategisch sourcing zich op het analyseren van de volledige waardeketen om besparingen te 

Steven H. Welle De Ontwikkeling van een Sourcing Strategie voor Direct Schade Herstel 25 



delta lloyd groep 

identificeren en de waarde richting de klanten te optimaliseren. De focus van strategisch sourcing 
ligt op lange termijn doelen. Deze verschillende definities en elementen geven meer inzicht in het 
concept sourcing strategie. 

De focus van een sourcing strategie wordt bepaald door de focus van de inkoop en het supply chain 
management(I&SCM) van het bedrijf. Van Weele beschrijft drie verschillende focussen van I&SCM; 
kosten, risico en waarde. Bij het I&SCM met de focus op kosten, wordt gefocust op besparingen 
van kosten op materialen, het meer werken met minder leveranciers, wereldwijde sourcing, 
agressieve sourcing, e-auctions en contractmanagement. Bij de tweede focus op risico wordt gelet 
op het verminderen van risico's die gerelateerd zijn aan het in een vroeg stadium betrekken van 
een leverancier, uitbesteden en partnerships. Bij deze twee focussen van I&SCM worden de 
inspanningen van de inkoopdivisie echter nog niet geYntegreerd met andere business activiteiten. 
Bij de focus van I&SCM op waarde gebeurt dit wel. Bij deze focus zijn de product en markt 
strategieen van het bedrijf het startpunt in onderhandelingen met leveranciers. Hier ligt de focus 
op het uitdagen van de leveranciers om superieure waarde te leveren aan het bedrijf en om de 
waardepropositie richting de klant te verbeteren. Deze drie focussen van I&SCM, creeren ook drie 
type sourcing strategieen, met de focus op kosten, risico of waarde. 

Van Weele(2006) signaleert de trend binnen inkoop dat de focus verandert van kosten naar 
waarde, zie figuur 5.1. 

Materials cost reduction: 
•Purchasing savings 
•Doing more with less 
•Aggressive sourcing 
•Contract management 

Value improvement: 
• Business orientation 
• Improving customer 

value proposition 
• ES! m NPD 
•Alliance manaaement 

Risk. management: 
•Single vs multiple sourcing 
•Performance based contracting 
•Buyer dependence 
•Supplier dependence 
•Financial position 
•Proprietary knowledge 

Figuur 5.1: Traditionele agenda van inkoop is aan het wijzigen.( Weele, 2005.(2)) 

Een belangrijk doel van DSH is de klanttevredenheid te vergroten. Om dit te bereiken is het niet 
voldoende om te richten op kosten of risico's. De waardepropositie richting de klant zal de 
uitgangspositie moeten zijn. Hiervoor is een focus op waarde het meest geschikt. Tevens komt een 
'value based sourcing' strategie overeen met de visie van DLGP, hierin staat dat DLGP de bijdrage 
van de leveranciers aan het bereiken van de doelstellingen van DLG en haar bedrijfsonderdelen wil 
maximaliseren en daarnaast het risico te minimaliseren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
voor DSH een op waarde gerichte sourcing strategie ontwikkeld moet worden. 

Wat waarde is en hoe de waardepropositie richting de klant verhoogd kan worden, wordt 
behandeld in paragraaf 5.2. 

In dit verslag zal gewerkt worden met een nieuwe sourcing definitie. Dit wordt gedaan omdat de 
huidige definities of algemeen voor de drie type sourcing modellen zijn of niet de elementen van 
een sourcing strategie behandelen. Zo geeft de definitie van Monczka (2002), een systematisch 
plan om korte en lange termijn (> 1 jaar) doelen te bereiken, een definitie die algemeen voor 
strategieen gebruikt kan worden. Wei worden er vervolgens duidelijk de elementen van een 
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sourcing strategie beschreven. De definitie van Ahold is specifiek voor een op waarde gerichte 
inkoopstrategie, maar geeft niet aan welke elementen er in een sourcing strategie zitten. De 
hieronder geformuleerde definitie van een sourcing strategie richt zich specifiek op waarde, 
waardoor het aansluit op de focus van dit verslag en beschrijft de elementen van de sourcing 
strategie. De definitie die in dit verslag gebruikt zal warden voor een sourcing strategie is: 

Een sourcing strategie is een systematisch plan om korte en lange termijn doelen, m.b.t. 
besparingen en het optimaliseren van waarde in de volledige keten, te bereiken. Het bevat de 
volgende elementen: samenstelling van het leveranciersbestand, sourcing, contracteren, 
product/proces karakteristieken, leverancierontwikkeling en supply chain overwegingen. 

Zeals beschreven door Mintzberg(1998) is het doel van een (sourcing) strategie het bijdragen aan 
het ordenen en toewijzen van de resources van een organisatie ten behoeve van een uniek en 
haalbaar doel, gebaseerd op de relatieve interne competenties en tekortkomingen, anticiperend op 
veranderingen in de omgeving en afhankelijk van acties van intelligente tegenstanders. 
Daarnaast stelt Monckza e.a. (2002) dat het doel van een sourcing strategie het uitlijnen van de 
inkoopactiviteiten met de bedrijfsdoelen is. Uitlijnen betekent dat de inkoopactiviteiten consistent 
zijn met de bedrijfsstrategie. De sourcing strategie dient met de bedrijfsdoelen uitgelijnd te zijn 
omdat sourcing beslissingen een grate impact op de concurrentiekracht van een organisatie 
hebben. Sourcing beslissingen hebben namelijk invloed op de product(dienst) kwaliteit, flexibiliteit, 
klanttevredenheid en de kerncompetenties van een bedrijf (Humphreys e.a.,2000). 

Om de inkoopactiviteiten uit te lijnen met de bedrijfsstrategie wordt deze vertaald aan de hand van 
de volgende stappen (Monczka e.a. 2002): 

1. Bedrijfsstrategie: een beschrijving van de activiteiten, en de acquisitie en allocatie van de 
resources van de divisies. 

2. Divisiestrategieen: scope van de divisie en de relatie met de strategie en daarnaast de 
basis waarop de divisie concurrentievoordeel zal behalen en behouden. 

3. Inkoopstrategieen. Functionele strategieen die specificeren hoe inkoop de gewenste divisie 
strategie kan ondersteunen. 

4. Commodity strategieen. Deze strategieen specificeren hoe een groep, belast met het 
ontwikkelen van een strategie voor een specifieke ingekochte commodity, de doelen zal 
bereiken die uiteindelijk de inkoopstrategie, de divisiestrategie en ook de 
bedrijfsstrategieen ondersteunt. 

Een sourcing strategie wordt meestal gedefinieerd op commodity niveau. Op dit niveau zal ook de 
sourcing strategie voor DSH geschreven warden. In het geval van DLG zal de sourcing strategie 
niet vertaald warden naar divisie niveau omdat de opdracht uitgevoerd wordt voor DLGP. 
Daarnaast is het ontwikkelen van een sourcing strategie niet een op zichzelf staande activiteit. Het 
is onderdeel van het Michigan State University (MSU) model (NEVI 2002) van Monczka. Dit model 
(figuur 5.2) heeft mede als doel om te komen tot een 'world class excellence' inkoopfunctie. Het 
beschrijft 8 strategische management processen om te komen tot 'leveraged purchasing and 
supply strategies'. Het model heeft een aantal leidende productie bedrijven in staat gesteld 
leveranciers te integreren in het bedrijfsproces (van Weele, 2005). In de eerste stap van dit model 
wordt bepaald welke activiteiten een bedrijf moet uitbesteden. In de tweede stap wordt voor de uit 
te besteden activiteiten een commodity strategie geschreven. Het ontwerpen van een sourcing 
strategie is de tweede stap in het MSU model. De literatuur ter ondersteuning van de beslissing tot 
uitbesteden is reeds besproken in paragraaf 4.1 
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Zeals vermeld in de opdrachtformulering zullen de eerst twee stappen van het bovenstaande model 
(figuur 5.2) uitgevoerd warden in dit onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt een voorstel gedaan welke 
activiteiten omtrent DSH door DLG uitbesteed kunnen warden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 
voor deze activiteiten een sourcing strategie geschreven. In de paragraaf 4.2 warden twee 
modellen besproken die de beslissing tot uitbesteden ondersteunen. 

Geconcludeerd kan warden dat er drie redenen zijn voor het ontwikkelen van een sourcing 
strategie. De eerste reden komt overeen met de algemene reden voor het ontwikkelen van een 
strategie (Mintzberg, 1998). Dit is het ordenen en toewijzen van de resources van een organisatie 
tot een uniek en haalbaar doel. De tweede reden is om de inkoopactiviteiten uit te lijnen met de 
bedrijfsstrategie en de derde reden is dat het ontwikkelen van een sourcing strategie een stap is op 
weg naar een 'world class purchasing' functie. Hiermee wordt de tweede onderzoeksvraag, wat is 
het doel van een sourcing strategie, beantwoord. 

5.2 Het waarde concept 

Volgens Blascovich en Markham(2005) zal supply management in de komende jaren zich niet 
slechts richten op prijsreducties, leidinggevenden zullen de organisatie uit gaan dagen om waarde 
te creeren met behulp van de supply markt. Ook Lindgreen en Wynstra(2005) stellen dat waarde 
een concept is met toenemende relevantie. Bedrijven kunnen waarde echter vaak niet definieren of 
meten. In het artikel wordt gesteld dat een klant waarde percipieert als de afweging tussen de 
voordelen en wat er voor opgeofferd dient te warden. Echter klanten zijn geen homogene groep, 
daarom kan de door de klant gepercipieerde waarde in verschillende klantsegmenten verschillen. 
Waarde is tevens relatief aan concurrentie. Het aanbieden van meer waarde dan de concurrentie 
zal het bedrijf helpen om een duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen. In het verleden 
beoordeelde de klant de waarde op basis van een combinatie tussen prijs en kwaliteit (van 
Weele,2005 (2)). De hedendaagse klant gebruikt een uitgebreider concept van waarde waarin ook 
de aankoopinspanning, service na aankoop, afhankelijkheid, uniekheid etc. wordt meegenomen. 
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Van Weele(2005) omschrijft aspecten waarop waarde gecreeerd kan worden in inkoop, dit zijn 
aspecten waarop gelet moet worden bij inkoop voor het creeren van waarde, oftewel op deze 
punten kan de waarde verhoogd word en: 

In een vroeg stadium de leverancier betrekken Aantal van dezelfde namaak of exclusieve 
oroducten 

Kwaliteit verbetering Het nut, gemak, functionaliteit 
Leveranciersmanagement Prestaties per eenheid 
Besparingen & op leveren Unieke verpakking 
Contracteren Exclusieve priisstellinq 
Bestellen Voorkeur van de klant 
Onderhandelen Strateqie 
Vaardiqheden van mensen en ervarinq Brandinq, imaqo en reputatie 
Toewiidinq van het management Risico management 
Communicatie Klantloyaliteit 
Verbeterde winstgevendheid 

Tabet 5.1: 'Aspecten waarop waarde gecreeerd kan worden.(Weele,2005) 

Ondanks dat ook deze aspecten gericht zijn op de inkoop van een product, zijn de meeste punten 
ook relevant voor DLG. Uitzondering hierop zijn de unieke verpakking, de functionaliteit en de 
prestaties per eenheid. Op de andere punten dient gelet te worden bij de sourcing strategie om te 
bepalen hoe waarde voor DLG gecreeerd kan worden. Tenslotte kan hier nog de ontwikkelingstijd 
verkorting aan worden toegevoegd (Lavrijssen,2003). 

Bij deze focus zijn de product en markt strategieen van het bedrijf het startpunt in 
onderhandelingen met leveranciers. Hierin ligt de focus op het uitdagen van de leveranciers om 
superieure waarde te leveren aan het bedrijf om de waardepropositie richting de klant te 
verbeteren. 

Van Weele (2005) definieert value based sourcing als het maximaliseren van de bijdrage van de 
leveranciers aan de doelstellingen van de business. Een voorbeeld van een sourcing model met een 
focus op waarde wordt behandeld in paragraaf 5.3, namelijk het sourcing model van ATKearney. 

5.3 Een overzicht van beschikbare sourcing modellen 

Om de sourcing strategie op een gestructureerde manier te ontwikkelen wordt er gebruik gemaakt 
van een sourcing model. Er zijn in de literatuur en het bedrijfsleven veel verschillende sourcing 
modellen. Niet alle modellen verschillen structureel van elkaar. Bedrijven gebruiken veelal 
modellen vanuit de literatuur en passen deze aan. Welke sourcing model het meest geschikt is, 
hangt af van de gestelde doelen en eisen aan de sourcing strategie. Daarnaast zijn er door 
verschillende auteurs sourcing richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zullen wel dienen als input 
voor het sourcing model maar niet als basis. Hiervoor is gekozen omdat een strategie 
ontwikkelproces een reeks stappen bevat zoals vernoemd in paragraaf 5.1. 

De sourcing modellen die in deze paragraaf besproken gaan worden zijn van Monczka, 
Lavrijssen(Philips), DLG, Ahold, NEVI en een consultancy bureau. Deze modellen zijn gekozen om 
de verschillende sectoren te selecteren. Getracht is om per sector een sourcing model van een 
bedrijf te selecteren. Daarnaast is gebruik gemaakt van het sourcing model beschreven door de 
NEVI, de Nederlandse Vereniging van inkoopmanagement. 

5.4 De verschillen tussen het sourcen van een product en een dienst. 

In het artikel van Ell ram e.a. (2004) wordt onderzoek gedaan naar de service supply chain en de 
uitdagingen voor Procurement professionals die de inkoop managen in een service supply chain. 
Volgens de auteurs zijn er vele definities van supply chain management maar alle hebben een 
focus op de transfer van fysieke goederen. Zoals de onderstaande definitie van supply chain 
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management: het managen van informatie, processen, goederen en financien van de eerste 
leverancier tot de eindgebruiker, inclusief afval. 
Volgens Ellram e.a. (2004) zijn diensten niet goed gemanaged en begrepen vanuit een supply 
chain perspectief. In dit artikel wordt de supply chain van professional services gedefinieerd als het 
managen van de informatie, de processen, de service performance en financien van de eerste 
leverancier tot de eindklant. 

Een dienst wordt door Gonroos (2000) gedefinieerd als een proces dat bestaat uit een serie van, in 
meer of mindere mate, ongrijpbare activiteiten, die meestal plaatsvinden in interacties tussen klant 
en service medewerker, en/ of fysieke resources (bronnen) of goederen en/ of systemen van de 
dienstverlener, welke aangeboden worden als oplossingen voor klant problemen. 

Om meer inzicht te krijgen in diensten worden hieronder twee typeringen van diensten besproken. 
Axelsson e.a. (2002) hebben de volgende indeling gemaakt: 
• Faciliteitsdiensten: schoonmaken, catering, beveiliging en vastgoed onderhoud zijn 

voorbeelden van faciliteitsdiensten. 
• Financiele diensten: Deze categorie van business diensten bevat banking, salaris administratie 

en verzekeringen. 
• Informatie en communicatie technologie diensten: alle diensten met betrekking tot ICT zaken 

zoals hardware implementatie, onderhoud, telecommunicatie diensten, software ontwikkeling 
en implementatie. 

• Bedrijfsorganisatie diensten: management consultancy, risico management en accounting. 
• Onderzoek en ontwikkeling en technische diensten. Technisch onderhoud, reparaties en 

ondersteuning, ontwikkeling en engineering. 
• Transport en distributie diensten: warenhuis inrichting, waarde toevoegende logistiek, 

transport diensten. 
• HRM diensten: training, opleiding en werving. 
• Marketing diensten: verkoop en adverteren. 

Van der Valk en Wynstra (2006) onderscheiden vier verschillende type diensten. Deze zijn 
hieronder beschreven, vervolgens is per dienst de karakteristieken ingevuld. 

Consumptieve dienst 
Deze dienst heeft geen effect op hoe de kopende organisatie haar primaire processen uitvoert. Een 
voorbeeld hiervan is kantoorschoonmaak voor een vliegtuigmaatschappij. 

Instrumente/e dienst 
Deze dienst heeft een effect op hoe de kopende organisatie haar primaire processen uitvoert, maar 
gaat niet door naar de eindklanten. Een voorbeeld hiervan is management consultancy. 

Halffabrikaat dienst 
Deze dienst gaan na getransformeerd te zijn door de kopende organisatie door naar de klanten van 
de kopende organisatie. Een voorbeeld hiervan is weersvoorspellingen. 

Component dienst 
Deze dienst wordt in ongewijzigde vorm doorgeleverd aan eindklanten. Een voorbeeld van een 
component dienst is de bagage afhandeling op een vliegveld. 
Naast de categorisering van de diensten is er vastgesteld wat bij elk type dienst: 
• De belangrijkste doelen zijn, 
• Aan welke kritische eisen de leverancier moet voldoen, 
• Wie de klant vertegenwoordigt, 
• De benodigde communicatie en 
• Welke aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Hieronder worden per dienst de eerste twee punten besproken, tijdens het onderzoek is geen 
halffabrikaat dienst geconstateerd. De bovenstaande punten konden daarom niet voor de 
halffabrikaat dienst worden ingevuld. 
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Voor een consumptieve dienst 
Het belangrijkste doel van een consumptieve dienst is dat deze verschillende kernprocessen van de 
kopende organisatie ondersteunt. De leverancier wordt verwacht het vermogen te hebben 
efficiente routines te ontwikkelen, de interne klantwens te begrijpen en het vermogen hebben de 
dienst aan te passen aan de specifieke situatie van de klant. 

Voor een instrumentele dienst 
De belangrijkste doelen zijn dat de dienst de primaire processen van de kopende organisatie 
be"invloeden op de gewenste manier en daarnaast dat de dienst aansluit bij de belangrijkste 
karakteristieken van deze primaire processen. 

Voor een component dienst 
Het belangrijkste doel van een component dienst is dat deze aansluit bij de uiteindelijke 
klantaanbieding. De leverancier wordt verwacht de eisen van de eindklant en van het kopende 
bedrijf te begrijpen. Daarnaast wordt verwacht dat de leverancier flexibiliteit toont in termen van 
dienstverlening en een betrouwbare levering van de dienst biedt. 

De volgende verschillen tussen productie en diensten worden ge"identificeerd, zie tabel 5.2 en 5.3 

Productie Diensten 
Verwachtingen Precieze specificaties Vage SLA 
Kwaliteit Meetbaar, voor gespecificeerd Subjectief, gebruiker 

afhankeliik 
Voorspelbaarheid van de vraag Afhankelijk van de Wisselt met de scope van het 

voorsoellinq eind klant project 
Kosten voor onderhandeld, per Afhankelijk van de 

eenheid veranderende scope en eisen 
Verificatie van het contractuele Fysiek bewijs bij levering Interne Sign-off 
verplichtingen 
betaling Komen de bonnen overeen met Rekeningen toegevoegd zonder 

de bestelde goederen, tastbaar bewijs, betaal als je 
verifieerbaar qaat. 

Tabet 5.2: Verschillen Productie en diensten (Weele,2005) 

Ook een onderzoek van Valk e.a. (2006) onderschrijft dat inkopers meer moeite hebben met het 
inkopen van services dan met het inkopen van goederen. Gonroos (2000) beschrijft de volgende 
verschillen tussen een service en goederen. 

Karakteristieken van goederen I Karakteristieken van diensten 
Griiobaar Onqriiobaar 
Homoqeen Heteroqeen 
Productie en distributie zijn gescheiden van Productie, distributie en consumptie vinden 
consumptie plaats op het zelfde moment 
Kan qedemonstreerd worden voor de aankoop Moeiliik te demonstreren voor aankoop 
Kan wel qetransporteerd worden Kan niet qetransoorteerd worden 
Een item Een activiteit of een oroces 
Kernwaarde wordt geproduceerd op een Kern waarde wordt geproduceerd in de 
faciliteit interactie tussen koper en verkoper 

Tabet 5.3: Verschillen goederen en diensten(van der Valk e.a., 2006) 

De verschillen tussen diensten en goederen/productie wordt tenslotte afgesloten met de bevinding 
dat klanten participeren in het productie proces (van Weele, 2005). 

Bij diensten is menselijk werk een significant onderdeel van de totale geleverde waarde. Doordat 
menselijk presteren uniek is , onafhankelijk van training en achtergrond, is het precies managen en 
controleren van diensten vaak moeilijk. Het menselijke element is een van de factoren die het 
inkopen van diensten moeilijk maakt (Ellram e.a. 2004). Om diensten toch te kunnen meten is het 
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mogelijk om Service Level Agreements (SLA's) in overleg met de leverancier te bepalen. Op basis 
van deze SLA kunnen diensten ook onderling vergeleken warden. Daarnaast kan in het sourcing 
model de stap opgenomen warden om de in te kopen dienst te classificeren volgens het model van 
van de Valk en Wynstra (2006), hierdoor wordt de relatie van de dienst met het eindproduct meer 
inzichtelijk. 

Er zijn significante verschillen tussen diensten en producten: diensten zijn ongrijpbaar en de klant 
participeert in het productie proces. Inkopers vinden het moeilijker om een dienst in te kopen dan 
een product. Om het makkelijker te maken een dienst in te kopen kan de relatie met het 
eindproduct vastgesteld warden en kunnen diensten op basis van SLA vergeleken warden. 

Zeals reeds beschreven in de inleiding van deze (sub) paragraaf zijn sourcing modellen gericht op 
producten. Om een sourcing model geschikt te maken voor het ontwikkelen van een sourcing 
strategie voor een dienst zijn een aantal aanpassingen nodig. De kernwaarde van een dienst wordt 
gecreeerd tijdens de interactie tussen dienstverlener en klant. De kennis, vaardigheden en houding 
van de dienstverlener zijn daardoor erg belangrijk. Eisen met betrekking tot deze aspecten dienen 
duidelijk vastgelegd te warden, bijvoorbeeld in SLA's. Het gebruik van SLA's is tevens een goed 
middel om de inkoop van diensten concreter te maken. Aspecten die typisch te maken hebben met 
producten zeals, fysieke aspecten, opslag en transport kunnen verwijderd warden uit het sourcing 
model. Tenslotte dient bepaald te warden welk type dienst aangeschaft wordt, dit geeft inzicht in 
het effect van de dienst op de eindklant. 

5.5 Vergelijking van de sourcing modellen 

De sourcing modellen zijn vergeleken(Bijlage E) op basis van de eisen die gesteld warden aan een 
strategie ontwikkelproces geformuleerd in paragraaf 5.1. Tevens wordt per sourcing model bepaald 
in hoeverre deze aansluit bij de eisen van DSH en DLG. Zeals in de bovenstaande paragraaf 
vermeld staat, zijn er significante verschillen tussen een dienst en een product en heeft dit invloed 
op de inkoopstrategie. Daarom wordt het sourcing model beoordeeld in hoeverre het met deze 
verschillen rekening houdt. Daarnaast dient het sourcing model aan te sluiten bij DLG en DLGP. 
Zeals besproken in paragraaf 5.2 is de meest geschikte focus van het sourcing model een focus op 
waarde. De sourcing modellen warden daarom ook beoordeeld op de waarde analyse. 
In de onderstaande tabel warden de sourcing modellen vergeleken. Sommige modellen zijn 
ontleend aan bedrijven en wegens geheimhoudingsverplichtingen zijn de modellen daarom met 
I etters aanqegeven. 

Internationale Consultancy Ahold Monczka Lavrijssen NEVI 
Bank Bureau (Philips) 

Doelstellingen van + 0 - + + -
de organisatie 
Externe analyse + 0 + + + + 
Interne analyse + + + + + + 
Huidiqe strateqie + + + + + + 
Vaststellen + 0 - + + + 
verschil huidige 
en gewenste 
situatie 
Alternatieve - - - - - -
strateqieen 
Implementeren 0 + + + + + 
van de strateqie 
Dienst 0 - - - - -
Waarde - + - 0 + 0 

Tabel 5.4: vergelijking sourcing model/en 

Legenda: + wordt ruim aandacht aan besteed, 0 wordt matig aandacht aan besteed, - wordt geen 
aandacht aan besteed. 
Opvallend is dat geen van de modellen aandacht besteden aan het ontwikkelen van alternatieve 
strategieen. Het model van het Consultancy bureau heeft een sterke focus op waarde maar blijft 
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als strategie ontwikkelmodel achter bij de andere modellen vanwege het beperkt bepalen van de 
doelstellingen van de organisatie en het beperkt uitvoeren van een externe analyse. 
Uit deze vergelijking blijkt dat het model van Lavrijssen (2004) het beste scoort op waarde. Verder 
behandelen de boven staande modellen grotendeels dezelfde onderwerpen. Daarom zal dit model 
gebruikt worden voor de ontwikkeling van de sourcing strategie. De modellen gebaseerd op 
Monczka scoren hoog op de eisen van een strategie ontwikkelproces. Echter gezien de focus van 
het model van Lavrijssen op waarde is deze het meest geschikt voor de ontwikkeling van een 
sourcing strategie voor DSH. Het model is echter ontworpen voor het ontwikkelen van een sourcing 
strategie voor een dienst, daarom zal het model, op basis van paragraaf 3.4, aangepast worden 
aan de eisen die een dienst stelt aan de ontwikkeling van een sourcing strategie 

Het sourcing model van Lavrijssen zal uitgebreid besproken worden in de volgende paragraaf. De 
uitbreiding heeft betrekking op het sourcen van diensten. 

5.6 Het sourcing model voor Direct Schade Herstel 

Het sourcing model van Lavrijssen (2004) wordt in deze paragraaf nader toegelicht, daarnaast 
worden er enkele aanpassingen op dit model gemaakt, beschreven in paragraaf 5.4 (zie ook bijlage 
F) om het model geschikt te maken voor het ontwikkelen van een sourcing strategie voor diensten. 

Stap 1: Proces management 
In deze stap wordt aandacht besteed aan de managementaspecten van het proces. De eerste 
substap is het vaststellen van de scope van de sourcing strategie. Hierin wordt afgekaderd wat er 
binnen de strategie valt en wat niet. De tweede substap is het definieren van de commodity. 
Een commodity is een familie van soortgelijke producten/ productfamilies, een artikelgroep 
(Monczka e.a., 2005). In dit sourcing model omhelst deze substap het beschrijven van de 
ingekochte dienst en het typeren van de dienst volgens de theorie van Axelsson e.a. (2006), zie 
paragraaf 5.4. In deze beschrijving wordt ook vastgesteld wat de relatie van de commodity is met 
het eindproduct (dienst). Dit wordt gedaan met behulp van de theorie van van der Valk e.a.(2006), 
zie paragraaf 5.4. Tot slot wordt in deze substap de spend en contract dekking bepaald. 
De derde substap bestaat uit het bepalen van de stakeholders en het bepalen van de belangen en 
houding van de stakeholders ten opzichte van het project. Tenslotte wordt in deze substap de 
deelnemers van het projectteam besproken. 

Stap 2: Huidige situatie 
In de tweede stap wordt de huidige situatie in kaart gebracht, door middel van het uitvoeren van 
drie substappen. De eerste substap is het vaststellen van het strategisch belang van de 
commodity. Vervolgens wordt er in de tweede substap aandacht besteed aan de bedrijfsstrategieen 
die betrekking hebben op de sourcing strategie. uiteindelijk wordt er in de derde substap aandacht 
besteed aan de huidige sourcing strategie. Hierbij wordt vastgesteld wat de doelen zijn van huidige 
sourcing strategie en wordt deze strategie geevalueerd. Deze evaluatie vindt plaats aan de hand 
van zes elementen die beschreven worden in figuur 5.3. Bij het ontwikkelen van DSH zal deze stap 
niet plaatsvinden omdat er bij de traditionele polis geen sprake is van inkoopactiviteiten. Tenslotte 
worden de sterke punten en beperkingen van de huidige strategie geformuleerd. DSH zal 
vergeleken worden met de traditionele polis, waarbij geen inkopen door DLG plaatsvinden. 
Doordat er geen inkopen plaatsvinden is er logischer wijs ook geen sourcing strategie. Echter er 
kan wel bepaald worden wat vanuit een inkoopperspectief de gevolgen zijn voor de traditionele 
polis. 
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Figuur 5.3: De zes elementen van een sourcing strategie 

Stap 3: Data Analyse 
In deze stap wordt een uitgebreide data analyse uitgevoerd. In de eerste substap wordt de 
organisatie in kaart gebracht. Deze wordt zowel formeel als functioneel vastgelegd. Vervolgens 
wordt in de tweede substap de klantwensen geanalyseerd. De behoeften van de klant, de huidige 
en toekomstige behoeften van het bedrijf worden hierbij vastgesteld. In de derde substap wordt de 
leveranciersmarkt geanalyseerd. Hierbij worden de karakteristieken en trends van de markt 
vastgesteld. Omdat DSH een nieuw product is voor DLG zal de markt waarin DSH ge'introduceerd 
wordt, geanalyseerd worden. Dit wordt gedaan met behulp van het vijfkrachten model van Porter 
(1985) zie figuur 5.4. Tevens zal met dit model de impact van de introductie van DSH in kaart 
gebracht worden. 

Leveranciers 

Potentiele 
toetreders 

Concurrentie 
van de huidige 

spelers op de rnarkt 

Substitutie 
goederen 

Figuur 5.4: Het vijf krachten model van Porter (1985) 

Afnerners 

De essentie van strategie vorming is het omgaan met concurrentie. De mate van concurrentie in 
een industrie wordt veroorzaakt door vijf krachten. Deze vijf krachten bestaan uit leveranciers, 
nieuwe toetreders, klanten, concurrenten en vervangende producten. 

Macht van de leverancier wordt bepaald door de volgende factoren: 
• Overstap kosten 
• Mate van uniekheid van het geleverde product 
• Aanwezigheid van substitutie producten 
• Belang van de industrie 
De macht van leveranciers is hoog wanneer de overstapkosten hoog zijn, er een uniek product 
geleverd wordt, er geen substitutie goederen zijn en de leverancier de koper als een onbelangrijke 
klant ziet. 
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De macht van de koper wordt bepaald door: 
• Het gekochte volume 
• Standaardisatie van de vraag 
• Kosten van het component als percentage van de totale kosten van het eindproduct van de 

koper. Hierdoor zal de koper namelijk meer energie steken in het behalen van besparingen 
• Marges 
• De mate van belang van de product/ dienst voor de kwaliteit van de service van de koper. Als 

het product/ de dienst de kwaliteit sterk be"invloedt dan is de prijs ondergeschikt aan de 
kwaliteit. 

• Mate van besparing die het product/ dienst realiseert. Als deze hoog is, is de perceptie bij de 
koper vaak dat het product/ de dienst zichzelf betaalt waardoor een scherpe prijs vaak minder 
belangrijk is. 

• Mogelijkheid van de klant om activiteiten van de leverancier zelf uit te voeren. 
De macht van de afnemers is hoog wanneer het ingekochte volume en de standaardisatie groot 
zijn, het percentage van de kosten hoog is, het product onbelangrijk is voor de kwaliteit van het 
eindproduct van de koper en een kleine of geen besparing realiseert en de koper de mogelijkheid 
heeft de activiteiten van de leverancier zelf uit te voeren. 

Bedreiging van nieuwe toetreders 
Er zijn zes belangrijke drempels voor toetreding: 
• Schaalvoordelen; de huidige deelnemers dwingen de toetreders toe te treden op grote schaal 

of kosten inefficientie te accepteren. 
• Product differentiatie; sterke merken creeren een drempel voor de toetreders vanwege de hoge 

kosten om klantenloyaliteit te overwinnen 
• Kapitaal vereisten; hoe groter het kapitaal vereiste hoe groter de drempel voor de toetreder 
• Toegang tot distributie kanalen; soms is deze toegang dermate moeilijk verkrijgbaar dat een 

toetreder zijn eigen distributie kanalen opzet. 
• Beleid van de overheid; de overheid kan met behulp van licenties het aantal spelers in de 

markt beheersen, en het toetreder niet toestaan. 

Substitutie goederen 
Doordat substitutie goederen een bovengrens plaatsen op de prijzen die een industrie kan vragen 
voor goederen of diensten, beperken substitutie goederen de potentie van een industrie. Tenzij de 
industrie de kwaliteit kan verbeteren of zich kan onderscheiden (bijvoorbeeld door middel van 
marketing) , zal de industrie inkomsten en groei verliezen. De bedreiging van substitutie goederen 
wordt bepaald door de overstapkosten, de relatieve prijs prestaties van de substituten en de 
neiging van de koper naar het substituut. 

Huidige spelers op de markt 
De mate van de concurrentie van de huidige spelers op de markt wordt bepaald door: 
• De groei van de markt 
• Vaste kosten 
• Aanwezige overcapaciteit 
• Sterkte van het merk 
• Overstap kosten 
• Diversiteit van de concurrenten 
• Bedrijfsbelangen 
• Uittreed drempels 
Weinig marktgroei, hoge vaste kosten, veel overcapaciteit, geen sterk merk/imago van het bedrijf, 
lage overstap kosten en hoge uittreed drempels zal resulteren in grote concurrentie. 

Stap 4: Goal setting & discrepantie analyse 
In deze stap worden de doelen vastgesteld en wordt het verschil tussen deze doelen en de huidige 
situatie bepaald. In de eerste substap worden de bedrijf strategieen gebruikt om te bepalen welke 
richtlijnen gevolgd dienen te worden. Daarna worden in de tweede en derde substap respectievelijk 
de zachte doelen en de SMART doelen vastgesteld. De SMART goals zijn Specifiek, Meetbaar, 
Bereikbaar (Achievable), Realistisch en Tijdsgebonden(Drucker, 1954). De zachte doelen zijn de 
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doelen van het project die niet zo expliciet gemaakt kunnen worden als de SMART goals. Tenslotte 
wordt in de vierde substap bepaald wat het verschil is tussen de gestelde doelen en de 
werkelijkheid met behulp van een discrepantie analyse. 

Stap S: Strategie Ontwikkeling 
In deze stap wordt de daadwerkelijke sourcing strategie ontwikkeld. In de eerste substap wordt er 
een SWOT analyse uitgevoerd. Een SWOT analyse is een strategische planning gereedschap om de 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van een project of business te bepalen. Sterkten zijn 
eigenschappen van de organisatie die bijdragen aan het bereiken van het doel en zwakten zijn 
eigenschappen van de organisatie die schadelijk zijn voor het bereiken van het doel. De sterktes en 
zwaktes zijn intern, deze punten liggen binnen de organisatie en de organisatie kan deze ook 
be'invloeden. De kansen en bedreigingen zijn externe factoren en deze zijn niet te beTnvloeden door 
de organisatie. De kansen zijn condities die gunstig zijn voor het bereiken van het doel en de 
bedreigingen zijn condities die ongunstig zijn voor het bereiken van het doel. Door het toepassen 
van een SWOT analyse kan de organisatie gericht actie ondernemen om de bedreigingen te 
elimineren of de impact te minimaliseren en de kansen te kapitaliseren. 

De tweede activiteit is het uitvoeren van een portfolio analyse van Kraljic(1983) zie figuur 5.5. 
Deze wordt gebruikt om te bepalen welke strategie het beste voor een productgroep gevolgd kan 
warden. De productgroep wordt ingedeeld aan de hand van twee variabelen, impact op de winst: 
hoe groot is de invloed van de productgroep op de winst en supply risk: hoe groot is het 
leveringsrisico van deze productgroep. Factoren die de impact op de winst be"invloeden zijn: het 
ingekochte volume, percentage van de totale inkoopwaarde, impact op de productkwaliteit en de 
impact op marktgroei. Het toeleveringsrisico wordt bepaald door de mate van beschikbaarheid/ 
schaarste, het aantal beschikbare leveranciers, de substitutiemogelijkheden, mogelijkheden om te 
switchen tussen zelf doen en uitbesteden, risico's van transport en opslag. Met behulp van deze 
twee variabelen kunnen vier productgroepen onderscheiden warden. De eerste productgroep is 
een hefboomproduct, voor deze producten zijn verschillende leveranciers beschikbaar en de 
kwaliteitseisen zijn standaard. Hefboomproducten representeren een relatief groot gedeelte van de 
kostprijs van het eindproduct, hierdoor heeft een kleine verandering in prijs een sterk effect op de 
kostprijs van het eindproduct. De tweede productgroep zijn strategische producten, 
karakteristieken hiervan zijn grote volumes, welke vaak geleverd warden naar klantspecificaties. 
Tevens is vaak slechts een leveranciers beschikbaar en kan dit niet veranderd warden op korte 
termijn. Deze producten hebben een groot aandeel in de kostprijs van het eindproduct. Afhankelijk 
van de machtsbalans kunnen er drie subsegmenten onderscheiden worden, namelijk het 'koper 
gedomineerde' segment, het 'leverancier gedomineerde' segment en tenslotte het segment waarin 
de macht gebalanceerde is. Bottleneck producten is de derde productgroep, deze producten 
hebben een beperkte waarde in termen van geld, maar de levering is kwetsbaar. Dit wordt 
veroorzaakt doordat ze slecht door een leverancier geleverd kunnen worden. Over het algemeen is 
de leverancier dominant in dit segment, wat mogelijk resulteert in hoge prijzen, lage levertijden en 
slechte service. De vierde en laatste productgroep is routine producten. Deze veroorzaken weinig 
technische of commerciele problemen {vanuit een inkoopperspectief) en hebben meestal lage 
waarde en veel mogelijke leveranciers. Het probleem van deze groep is dat kosten van het 
bestellen groot is en vaak meer kost dan het product zelf. De inkoop van deze producten dient 
daarom efficient georganiseerd te zijn, zodat de inkoopafdeling tijd heeft voor interessantere 
producten {Weele, 2005) 
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Daarna wordt bepaald hoe interessant DLG voor de leverancier is, dit wordt bepaald met behulp 
van de leveranciers-preventie-portfolio (NEVI, 2002) zie figuur 5.6. De verticale as beschrijft de 
relatieve omzet van de leverancier bij het kopende bedrijf in relatie tot de totale omzet van de 
leverancier. De horizontale as beschrijft de aantrekkelijkheid van het kopende bedrijf vanuit het 
gezichtspunt van de leverancier. Een bedrijf is aantrekkelijk als de leverancier bijvoorbeeld kennis 
kan opdoen uit de samenwerking die bij andere projecten gebruikt kunnen worden. 
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Figuur 5.6: Leveranciers-prefentie-portfolio (NEVI 2002) 

Hoog 

Voor een bedrijf is het belangrijk om te weten of de strategie van de leverancier overeenkomt met 
deze van het bedrijf. In de situatie dat een bedrijf bijvoorbeeld een product classificeert als 
strategisch en de intentie heeft een strategische partnership aan te gaan met de leverancier. Maar 
wanneer de leverancier echter het bedrijf classificeert als verwaarloosbaar, dan heeft in dit 
specifieke geval de strategie 'strategische partnership' weinig kans van slagen. Het model in figuur 
5. 7 geeft alle mogelijke combinaties tussen de twee bovenstaande modellen. Tevens worden de te 
volgen strategieen aangedragen. 
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Figuur 5.7: Molenwiekmodel (NEVI 2002) 

In de derde substap wordt een waarde analyse uitgevoerd. Hierin wordt bepaald wat specifieke 
aspecten waarop waarde gecreeerd kan warden, zijn voor DLG en warden de kern competenties 
van DLG vastgesteld. Vervolgens warden de waarde verhogende mogelijkheden ge"fdentificeerd, dit 
zal gedaan warden aan de hand van de aspecten die vastgesteld zijn door van Weele (2005). 
Uiteindelijk wordt bepaald in hoeverre potentiele leveranciers hier aan blj kunnen dragen 
(Lavrijssen,2004 en Sourcing model consultancy bureau,2006). 

In de vierde substap zal het leverancier relatie management uitgevoerd warden. Hierbij wordt 
vastgesteld welke relatie het doel is, bijvoorbeeld een partnership en warden er leverancier 
strategieen ontwikkeld. 

In de vijfde substap zal de sourcing strategie geformuleerd warden. Dit is wederom gedaan aan de 
hand van de onderstaande elementen zie figuur 5.8. 
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Figuur 5.8:Zes elementen van een sourcing strategie 
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Stap 6: Implementatie 
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De zesde stap beschrijft de implementatiefase, hierbij wordt in de eerst substap vastgesteld wie de 
verantwoordelijken zijn en wie proceseigenaar is. Daarna wordt in de tweede substap een 
communicatie plan opgesteld met als doel het duidelijk communiceren van de uit te voeren acties 
en het creeren van toewijding In de derde substap wordt er een tijdschema opgesteld voor de 
implementatie van de sourcing strategie. Tot slot wordt in de vierde substap bepaald wat de 
kritische succesfactoren zijn en met welke risico's rekening dient gehouden te warden. 

Stap 7: Het meten van resultaten 
In de laatste stap wordt aandacht besteed aan het meten van de resultaten. Deze stap bestaat uit 
twee substappen. De eerste behelst het monitoren van de resultaten en in de tweede wordt er aan 
de hand van deze resultaten mogelijk actie ondernomen. 
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6 ANALYSE & ONTWERP: SOURCING STRATEGIE DIRECT SCHADE HERSTEL 

In dit hoofdstuk staat de sourcing strategie voor DSH beschreven, en daarmee wordt de laatste 
onderzoeksvraag beantwoord. Dit wordt gedaan aan de hand van het sourcing model welke 
beschreven staat in paragraaf 5.6. Het sourcing model bestaat uit zeven stappen en start met het 
opzetten van het procesmanagement, gevolgd door het in kaart brengen van de huidige situatie en 
een data analyse. Daarna warden de doelen vastgesteld en vervolgens wordt de sourcing strategie 
geformuleerd. Analyse en ontwerp warden in deze paragraaf beide besproken omdat in het 
sourcing model zowel analyse- en ontwerpstappen zitten. In de laatste stap wordt er een 
implementatieplan geschreven en wordt er aandacht besteed aan hoe de resultaten van de 
sourcing strategie gemeten kunnen warden. 

In verband met het vertrouwelijke karakter van deze informatie is dit hoofdstuk 
verplaatst naar de bijlage I. 

In het vo/gende hoofdstuk staan de voor- en nadelen van deze sourcing strategie en DSH 
beschreven. 
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7 AFWEGINGEN DIRECT SCHADE HERSTEL 

In dit hoofdstuk staat de afweging tussen enerzijds de voordelen & opbrengsten en anderzijds de 
nadelen en kosten van DSH besproken. Dit wordt niet alleen gedaan vanuit DLG maar ook vanuit 
de leverancier en de verzekerde. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een advies omtrent de 
haalbaarheid van DSH. 

7 .1 Voordelen en opbrengsten DSH 

Door de invoering van DSH warden er op drie gebieden 'opbrengsten' gegenereerd :op financieel 
gebied, op het gebied van klanttevredenheid en met betrekking tot de concurrentiepositie van DLG. 

De financiele opbrengsten warden gerealiseerd door het afnemen van de schadelast en het 
efficienter maken van de schadeafhandeling. Het afnemen van de schadelast komt ten eerste 
doordat DLG de klantvraag samenvoegt, waardoor schaalvoordelen optreden. Ten tweede neemt 
de schadelast af omdat inkopen warden uitgevoerd door professionele inkopers waarbij er mag 
verwacht warden dat deze scherper inkopen dan de gemiddelde klant. Omdat een gedeelte van de 
- verwachte afname van de schadelast doorberekend wordt aan de klant en aan leveranciers 
als beloning voor het bereiken v~anttevredenheid, wordt er een besparing -
verwacht dat neerkomt op jaarlijks ..... 
De financiele opbrengsten door het efficienter maken van de schadeafhandeling wordt gerealiseerd 
doordat bij een schade er geen expert meer naar de klant hoeft om de schade op te nemen. Deze 
taak wordt namelijk uitgevoerd door de leverancier die toch naar de klant moet voor de 
herstelwerkzaamheden. Tenslotte wordt het proces efficienter: voor een kleine schade hoeft DLG 
namelijk geen aparte expert te sturen om de schade te beoordelen. Deze functie wordt namelijk 
door de leverancier overgenomen. 

De opbrengsten met betrekking tot klanttevredenheid warden gerealiseerd doordat de klant door 
middel van DSH ook verzekerd wordt tegen de organisatorische aspecten van een schade. De 
verzekerde hoeft zelf niet opzoek te gaan naar verschillende herstel of vervangingsbedrijven, dit 
wordt aangeboden door DLG. Het afstemmen van de werkzaamheden gebeurt door de leverancier 
van DLG in overleg met de verzekerde. Hierdoor kan de verzekerde met een telefoongesprek de 
schade afhandelen. Daarnaast biedt DSH de mogelijkheid om herstelwerkzaamheden die niet ender 
de polis gedekt warden, goedkoper uit te laten voeren. Deze warden aangeboden voor tarieven die 
de verzekerde zelf niet kan bewerkstelligen. Daarnaast zorgt DLG er ook voor dat het herstel en/of 
de vervanging naar wens wordt uitgevoerd. Macht de leverancier geen goed werk leveren dan hoeft 
de verzekerde dit niet zelf op te lessen. DLG zal ervoor zorgen dat de leverancier de schade alsnog 
correct herstelt. De toegenomen klanttevredenheid is moeilijk in geld uit te drukken, maar 
klanttevredenheid is noodzakelijk voor DLG om zich te onderscheiden van de concurrentie in een 
markt die meer en meer een commodity markt wordt. 

Met betrekking tot de concurrentiepositie is het belangrijk voor DLG om DSH in te voeren omdat 
andere verzekeraars ook Natura concepten hebben ingevoerd. DLG kan anders het risico lopen dat 
verzekerden die ge"interesseerd zijn in de voordelen van DSH naar de concurrent overstappen. 

De leverancier kan besparingen realiseren op de arbeidskosten die herstellers realiseren als gevolg 
van een uniforme aanlevering van opdrachten, afnemende acquisitie-inspanningen en 
administratieve ondersteuning (Bron: Voorstel Pilot Natura versie 0.9. 2006). Voor leveranciers van 
opstal is DSH interessant omdat door het uitvoeren van kleine schades ( < -) zijn kansen 
warden vergroot op reconditionering werkzaamheden met een grotere omvang (Bron: Interview 
BELFOR). Daarnaast is het voordeel dat de leverancier een betalingsgarantie heeft met de 
verzekeraar, mits de werkzaamheden goed warden uitgevoerd (Bron: Interview Nomot). 
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7. 2 Nadel en en kosten 

Het nadeel voor DLG van DSH is dat DLG meer risico op zich neemt. De toename van het risico 
wordt veroorzaakt door twee factoren. Enerzijds doordat de leverancier mede verantwoordelijk 
wordt voor de klanttevredenheid van DLG klanten. Een slechte prestatie van de leverancier maakt 
de verzekerde namelijk niet alleen ontevreden over de leverancier, maar oak ontevreden over DLG. 
Anderzijds wordt het bereiken van klanttevredenheid complexer. Bij de traditionele polis is de 
klanttevredenheid afhankelijk van de omvang van de dekking, de snelheid van betalen en het 
gedrag van de medewerkers van DLG. Bij DSH is de klanttevredenheid naast de bovenstaande 
punten afhankelijk van het gedrag van de hersteller en de kwaliteit van het werk. De snelheid van 
uitbetalen welke invloed heeft op de klanttevredenheid in het geval van de traditionele polis, is in 
het geval van DSH de snelheid van herstel of levering. 

Een nadeel van DSH voor de verzekerde zou kunnen zijn dat de toenemende transparantie niet 
wenselijk is. Hierdoor wordt het namelijk moeilijker hogere claims in te dienen dan dat er werkelijk 
aan schade aanwezig is. Een ander nadeel is de keuze uit leveranciers voor de verzekerde beperkt 
is, enkel de leveranciers in het leveranciers netwerk van DLG komen in aanmerking om de schade 
te herstellen of te zorgen voor vervanging. Doordat DSH een aanvullende dienstverlening is. kan 
de verzekerde altijd kiezen voor de oorspronkelijke polis. Macht de verzekerde nadelen zien in DSH 
dan kan men dus kiezen voor een vergoeding in geld in plaats van Natura. 

Een nadeel voor de leveranciers is dat door het volume van DLG deze zich een betere 
onderhandelingspositie verwerft. Dit kan ten koste gaan van de marge van de leveranciers, 
daarnaast zou het tot gevolg kunnen hebben dat ze niet in staat zijn om voorstellen van DLG te 
weigeren. Een voorbeeld hiervan is de wens van DLG om de betaling deels af te laten hangen van 
de klanttevredenheid. Niet alle bedrijven zijn hier enthousiast over (Bron: Interview BELFOR). 

Zoals vastgesteld in hoofdstuk vier en vijf gaat DLG zelf het inkoopmanagement uitvoeren. Gezien 
de huidige activiteiten binnen DLGP wordt het mogelijk het inkoopmanagement binnen DLG door 
twee fte's uit te laten voeren. Daarnaast dienen er controles uitgevoerd te warden van de 
herstelwerkzaamheden. Dit is echter minder dan de huidige expertise werkzaamheden en kan 
uitgevoerd warden door expertise medewerkers. Om bekendheid te geven aan DSH zal er eenmalig 
een reclamecampagne gelanceerd moeten warden. Tenslotte dienen de bedrijfsprocessen van DLG 
aangepast te warden op het aanbieden van DSH, ook dit zijn eenmalige kosten. 

7 .3 Conclusie 

De verwachting is dat door de invoering van DSH, financiele besparingen optreden, de 
klanttevredenheid wordt ver~urrentiepositie wordt verbeterd. 
De schadelast valt jaarlijks ---- lager uit en het schade afhandelproces zal efficienter 
lopen. Opmerking hierbij is dat de leverancier expertise werkzaamheden van DLG zal moeten 
overnemen en dat DLG zelf inkoopmanagement gaat voeren. Verwacht mag warden dat de 
verlaging van de schadelast de kosten van belang van invoering van DSH ten minste dekt. 
De klanttevredenheid en de daarmee samenhangende concurrentie positie in de markt zal 
verbeteren omdat het verzekerin s roductenaanbod van DLG meer wordt onderscheiden in de 
markt. 

Als aan de hand van management informatie bekend geworden is welke kosten per schade DLG 
realiseert en welke klanttevredenheid bereikt wordt, zou met behulp van een benchmark, de 
effectiviteit van DSH bepaald kunnen warden. De vraag is wel of DLG en de andere verzekeraar(s) 
deze informatie willen delen. De klant profiteert van DSH doordat de organisatorische aspecten 
van een schade door DLG warden overgenomen en de doorlooptijd van het herstel korter wordt. De 
leveranciers zijn ook bereid mee te werken met DSH, vanwege de te behalen efficiency voordelen 
en de kans op grotere herstelopdrachten. 

In het volgende hoofdstuk warden de belangrijkste conclusies, de aanbevelingen richting DLG en 
de implicaties van dit onderzoek besproken. 
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8 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Na een analyse van DSH, waarin naast de risico's, de voordelen duidelijk naar voren kwamen is er 
gestart met het uitvoeren van de opdracht. De opdrachtuitvoering start met het bepalen welke 
activiteiten DLG beter kan uit besteden en welke beter intern uitgevoerd kunnen worden. Voor de 
uit te besteden activiteiten wordt een sourcing strategie geschreven. Om deze sourcing strategie te 
schrijven is er een sourcing model geselecteerd en aangepast aan de eisen van DSH. 

8.1 Conclusie 

Er zijn twee modellen gebruikt (Humpreys e.a., 2000 en Quinn & Hilmer, 1994) om te bepalen of 
DLG een activiteit beter kan uitbesteden. Uit het eerste model blijkt dat de activiteiten die door de 
eigen organisatie uitgevoerd worden, dienen te vallen onder de kernactiviteiten van het bedrijf, en 
tevens dient het bedrijf de activiteiten beter uit te kunnen voeren dan potentiele leveranciers. Het 
tweede model stelt dat een bedrijf de activiteiten uit moet voeren die een hoog strategische 
kwetsbaarheid vertegenwoordigen en een hoog potentieel concurrentie voordeel hebben. 

Uit beide modellen blijkt dat DLG de herstel-, vervangingswerkzaamheden en coordinatie beter kan 
uitbesteden. Het belangrijkste argument voor het uitbesteden van deze activiteiten is dat DLG zich 
niet positief kan onderscheiden door het uitvoeren van deze activiteiten. De modellen geven tevens 
beide aan dat DLG het inkoopmanagement beter zelf uit kan voeren. Onder het inkoopmanagement 
valt ook het contract- en leveranciersmanagement. Door het uitvoeren van deze activiteiten kan 
DLG de effecten van een schade beheersen en is daardoor beter in staat risico te dragen. Tevens 
kan DLG door de professionalisering en de ambities van DLGP concurrentie voordeel behalen. 

De focus van de activiteiten van DLG dient gelegd te worden op de sourcin 
opstal. Bi" deze commodit is het klantcontact het meest intensief en is de 

rootst. 

De activiteiten voor inboedel herstel kunnen slechts bij twee leveranciers ingekocht worden. Met 
behulp van de Kraljic portfolio analyse (1983) is bepaald dat deze dienst een bottleneck dienst is. 
Omdat de markt van inboedel herstel afneemt is DLG vanwege DSH een interessante klant voor de 
leverancier, daarom eadviseerd een Ian e termi·n relatie aan te aan met een van de 
leveranciers. 

Waardeketen management zou op langere termijn voor herstel opstal wel door DLG uitgevoerd 
kunnen worden. Maar eerst dient de relatie met de leveranciers van herstel opstal opgebouwd te 
worden. 

DSH brengt voor- en nadelen met zich mee, het grootste nadeel is dat DLG afhankelijk is van de 
leverancier. Als dit goed ondervangen wordt, zal DSH DLG de mogelijkheid geven een dominante 
rol in de waardeketen te vervullen en de concurrentiepositie sterk te verbeteren. 

8.2 Aanbevelingen aan DLG 

• Laat de klant mee profiteren van het bereikte financiele voordeel, dit verhoogt de 
aantrekkelijkheid van DSH, wat leidt tot het realiseren van hogere volumes waardoor het 
mogelijk wordt meer schaalvoordelen te benutten. 

• Bied ook vervanging aan: 
Door de klanten ook vervanging aan te bieden wordt DSH een completer product. Bij 
schade die niet hersteld kan worden, kan DLG toch nog iets voor de klant betekenen. 
Daarnaast is het voor DLG relatief eenvoudig om de schadelast te beheersen door 
raamcontracten met een landelijke elektronica en meubel leverancier af te sluiten. 

• Biedt DSH aan als optionele aanvullende dienstverlening: 
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Door de klant de keuzevrijheid te geven om voor DSH te kiezen zijn er eigenlijk alleen 
maar voordelen voor de klant. 

• Verhoog het mandaat van de opstal herstellers: 
Door de leveranciers opstal herstel tot - te laten voeren, wordt het vaker 
mogelijk de klanttevredenheid te verhogen. Daarnaast neemt het volume van opdrachten 
van DLG aan zi'n leveranciers toe. 

• Management Informatie: 
Om inzicht te hebben in de spend van DLG in de verschillende commodities en de 
klanttevredenheid is het noodzakelijk dat DLG deze informatie verzamelt en documenteert. 

• Betrek strategische leveranciers bij de ontwikkeling van nieuwe diensten, dit is interessant 
voor de doorontwikkeling van DSH 

• Het is interessant om te onderzoeken of bedrijven die het sourcing model wat aangepast is 
voor een dienst, eenvoudiger of tot een betere sourcing strategie komen dan bedrijven die 
een sourcing model voor een product gebruiken om een dienst te ontwikkelen. Dit zou in 
een volgend onderzoek onderzocht kunnen worden. 

• Strategie vervanging 
Voor DLG is het interessant om binnen DSH ook vervanging aan de klant aan te bieden, omdat dit 
de aanvullende dienst DSH completer maakt. Tevens is het mogelijk om relatief eenvoudig 
besparingen te behalen. Onder de commodity vervanging valt de vervanging van wit-, bruingoed 
en meubels. Voor de commodity verv~g is er geen management informatie beschikbaar. 
Omdat herstel opstal en inboedel reeds - van de schadelast veroorzaken, is de schadelast van 
inboedel vervanging rnaximaal Ill wat neerkomt op 1111-. De schadelast van vervanging 
zal echter lager uitkomen omdat in - ook de schadelast van kostbaarheden en reparatie 
elektronica zit. Doordat DLG een raamcontract kan afsluiten met de leverancier kan DLG ongeveer 
15% besparen op de schadelast (interview Nomot). Als de klant tevens een gedeelte van deze 
korting krijgt en daarnaast de korting over het bedrag wat extra besteed wordt dan profiteren 
beiden van deze opzet. De klant kan aanspraak maken op het raarncontract omdat in plaats van 
geld op zijn rekening een creditcard gestuurd wordt. Deze creditcard is overal te besteden, maar 
levert bij de geselecteerde leveranciers van DLG korting op. Doordat de impact op het financiele 
risico van DLG laag is, mede door het beperkte klantcontact en het supply risk ook laag is vanwege 
het ruime aantal beschikbare leveranciers is dit een ' routine product' (Kraljic,1983). Omdat 
volume belangrijk is in het routine segment werkt DLG met slechts een leverancier voor wit- en 
bruingoed en met een leverancier voor rneubels. De afhankelijkheid is beperkt doordat de overstap 
kosten laag zijn, doordat er alleen een raamcontract is afgesloten. Wei is het raadzaam dit contract 
voor een beperkte duur af te sluiten. 
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8.3 Reflectie 

De invoering van DSH heeft grote gevolgen voor DLG. Zo wordt DLG in staat gesteld de impact van 
schades te beperken en hiermee het risico van een woonverzekering te beperken. De daaruit 
voortvloeiende financiele voordelen kunnen gedeeltelijk doorberekend worden naar de klant. 
Daarnaast kan het klantgemak worden verhoogd doordat DLG de organisatorische aspecten van 
een schade overneemt van de klant. Dit zal er toe leiden dat de waardepropositie van DLG richting 
de klant beter wordt en dit zal er toe leiden dat de concurrentiepositie versterkt wordt. Echter DSH 
brengt ook risico's met zich mee die het succes van DSH bedreigen. De risicofactoren van DSH 
worden hieronder vermeld: 

• Het succes van DSH hangt af van de mate waarin klanten kiezen voor DSH. Als meer 
klanten kiezen voor DSH versterkt dit de onderhandelingspositie van DLG richting de 
leverancier. Echter hierin schuilt ook een gevaar, als er minder klanten kiezen voor DSH 
wordt de positie van DLG richting de leverancier verzwakt. Dit brengt ongustigere 
voorwaarden met zich mee, wat mogelijk tot gevolg heeft dat weer minder klanten kiezen 
voor DSH. Het is dus essentieel dat hoge sturingspercentages bereikt worden. 

• De leverancier is mede bepalend voor het succes van DSH. Het is belangrijk dat de 
leverancier investeert in onder andere de verzekeringskennis van zijn werknemers. Om dit 
te doen zal de leverancier vertrouwen moeten hebben in een lange termijn samenwerking 
met DLG. Als dit niet het geval is blijven noodzakelijke investeringen van de leverancier 
mogelijk achter, wat het succes van DSH in de weg staat. 

• Het imago van Natura verzekeringen is nog niet onverdeeld positief. De media hebben een 
enigszins wantrouwige houding naar grote verzekeraars. Worden de herstelwerkzaamheden 
wel goed uitgevoerd? Om een goed beeld neer te zetten van DSH en daarmee het 
vertrouwen van de klant te winnen dient DLG de prestaties van DSH objectief te meten en 
uiteraard goede kwaliteit te leveren. De bedoeling is dat DSH een aanvulling is op de 
verzekering, niet dat de verzekering uitgekleed wordt. 

• Om DSH succesvol te implementeren dienen de verschillende organisatie onderdelen van 
DLG samen te werken. Door de verschillende culturen en belangen binnen deze onderdelen 
kan dit mogelijk tot problemen leiden. Daarvoor is het belangrijk dat van hogerhand de 
lijnen uitgezet worden, om deze problemen te ondervangen. 
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Bijlage E: Sourcing modellen 

• Het model van DLG 
1. Probleem beschrijving en doelen 
2. Scope of the business case 
3. Interne analyse 

a. Verleden, huidige en toekomstige vraag 
b. Interne klant, key stakeholders 
c. Huidige sourcing strategie 
d. Huidige contract 
e. contract coverage and compliance (in case of low contract compliance: reasons) 

4. Interne/ externe analyse 
a. Verleden en recente (past) leverancier performance 
b. supplier ratings and rankings 
c. externe analyse 

5. Externe analyse 
a. supply market structure 
b. supplier profiles + financial strength 
c. legal environment/legislation (European/national) 

6. SWOT analysis: major issues 
7. Options for solving key issues 
8. Proposed sourcing strategy 
9. Potential deliverables and outcome 
10. Conditions and organizational support 
11. Budget including fte's and expenses 
12. Approval 
13. Attachments 

• Het sourcing model van Monczka(2005) 
1. Analyseer de hoger niveau strategieen 
2. Bepaal het strategisch belang van commodity via portfolio analyse 
3. Analyseer huidige strategie en leveranciersmarkt 

a. Spend analyse 
b. Analyse leveranciersmarkt 
c. Huidige werkwijze 
d. Vaststellen strategie en doelstellingen van de commodity 

4. Formuleren doelstellingen en analyse strategische kloof 
5. Formuleren commodity strategie en doelstellingen 
6. Implementatie Strategie 

a. Verantwoordelijke toewijzen 
b. Taken toewijzen 
c. Opstellen tijdsplan 

7. Evaluatie en terugkoppeling 

• Lavrijssen 
Zie bijlage G 

• NEVI 
1. Strategie evaluatie 

a. Scope 
b. Product/ leverancierbestand/ inkoopbeleid/ contracting/ leveranciersontwikkeling/ 

logistieke aspecten 
c. Beoordeling huidige strategie 
d. Commodity-team & stakeholders 

2. Data analyse 
a. Benchmark 
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b. SWOT analyse 
c. Portfolio analyse 
d. Leveranciers-preferentie portfolio 

3. Definieren van de doelstellingen 
a. Inkoopcriteria 
b. Prestatie indicatoren 
c. Discrepantie analyse 

4. Strategie formulering 
a. Invullen parameters stap lb 

5. Implementatie plan 
Bron: NEVI programma 'Purchasing Excellence'(2006) 

• Ahold (samenvatting) 
1. From team and establish scope and goals 
2. Collect & analyze internal data 
3. Collect & analyse external data 
4. Develop strategy 
5. Select suppliers 
6. Plan for supplier management 

Bron:Presentatie Berenschot, 2006 

• Het consultancy bureau 
1. Define the value drivers 

a. Review company strategy 
b. Define industry and company specific value drivers by segment 

2. Select capabilites to be leveraged 
a. Map capabilities and core competences 
b. Determine where suppliers and other value chain partners can add value 
c. Analyse current supplier portfolio 

3. Structure the realtionship 
a. Screen potential and existing partners 
b. Determine strategic fit 
c. Match capabilities and determine value proposition 
d. Engage in partnering 
e. Structure the relationship 

4. Generate value 
a. Design implementation program 
b. Engage suppliers in concept development 
c. Provide feedback 

Track measures until implemented 
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Bijlage F: Het sourcing model 

In deze bijlage worden de stappen en substappen van het gebruikte sourcing model weergegeven. 
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