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BRABANT VALT WEL MEE

Hoe een middeigrote vervoerder omgaat met Value Added Logistics (VAL)

G. Post, A. Verhoeven en B. Luijten

1. Ontwikkelingen in de Transport & Distributie sector

Het bedrijfsleven wordt op grote schaal geconfronteerd met mondialisering van
markten, veranderende kianteneisen, technologische ontwikkelingen en internationale
concurrentie. In het licht van deze ontwikkelingen beperkt een steeds groter deel van de
verladende bedrijven zich tot zijn kernactiviteiten. Opslag, transport en distributie van
produkten wordt regelmatig tot de niet-kernactiviteiten gerekend en leent zich derhalve
voor uitbesteding aan logistieke dienstverleners. Niet zelden echter, kiest een verlader
er bewust voor om de logistieke functie in eigen beheer te houden. Efficiency-overwe
gingen zijn hierbij dan van ondergeschikt belang.

Uit BRAVO blijkt dat verladers die op dit moment de logistieke functie uitbesteden over
het algemeen tevreden zijn over de prestaties van de Transport & Distributie bedrijven
[2]. Uitbesteding blijft voor deze bedrijven de primaire keuze; men is over het algemeen
niet van plan de Transport & Distributie functie weer in eigen beheer te gaan uitvoeren.
Daarnaast blijkt meer dan de heift van de verladers van plan te zijn om in de toekomst
meer te gaan uitbesteden. Voor het beroepsgoederenvervoer liggen er derhalve
groeimogelijkheden. Voorwaarde is dat de logistieke dienstverleners blijven voldoen aan
de wensen van verladers.
In een markt waarin verladers steeds betere prestaties dienen te leveren wordt
hetzelfde verwacht van logistieke dienstverleners. Aandacht voor kostenverlaging,
kwaliteit, Ieverbetrouwbaarheid en flexibiliteit zijn inmiddels gemeengoed geworden in
de Transport & Distributie sector. Deze trend wordt versterkt door een aantal omge
vingsontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de Transport & Distributie sector zelf:

- toename van buitenlandse concurrentie;
- internationalisering van het dienstenpakket;
- schaalvergroting;
- vervoersbeleid van de Nederlandse en Europese overheid;
- deregulering;
- scherpere milieueisen.
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Door een structurele overcapaciteit en de toenemende concurrentie (uit lage lonen
landen) staat de rentabiliteit van de Nederlandse Transport & Distributie bedrijven onder
druk. BRAVO toont welke aandachtspunten in de bedrijfsvoering belangrijk zijn voor een
verbetering van de concurrentiepositie. Onder andere AT Kearney en NDL verwachten
op macro-niveau voor de verbetering van de concurrentiepositie een belangrijke impuls
van Value Added Logistics.

2. Value Added Logistics

Volgens de definitie gehanteerd in het BRAVO-onderzoek is er sprake van VAL indien
een logistieke dienstverlener in opdracht van een verlader activiteiten uitvoert die in
principe bij het primaire proces van de verlader horen. Onderscheid kan worden
gemaakt naar fysieke en niet-fysieke VAL. Fysieke VAL-activiteiten wijken duidelijk af
van de vertrouwde transport-, distributie- en warehousingtaken. Het gaat hierbij veelal
om secundaire (uitgestelde) produktie waarbij de volgende activiteiten centraal staan:

- verpakken en ompakken;
- etiketteren;
- toevoegen van documenten en/of reclamemateriaal;
- eindmontage;
- installeren bij de klant;
- kwaliteitscontrole;
- reparatie.

Niet-fysieke VAL betreft voornamelijk administratieve en beheersmatige activiteiten.
Hierbij gaat het onder meer om:

- expeditie;
- groothandeisfunctie;
- facturering;
- tracking and tracing.

Uitgestelde produktie in de vorm van VAL is interessant voor:

- produkten waarvan de afzet moeilijk te voorspellen is, die een hoge waarde vertegen
woordigen en een korte levertijd behoeven (bijvoorbeeld: computers);

- samengestelde, volumineuze produkten, leverbaar in vele varianten met een betrek
kelijk eenvoudige eindmontage (bijvoorbeeld: computers);
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- produkten waarbij (regionale) reclamecampagnes leiden tot secundaire produktieacti
viteiten (bijvoorbeeld: cornflakes met bijgesloten promotiemateriaal);

- produkten die markt- of regiospecifieke handelingen behoeven (bijvoorbeeld: televi
sietoestellen met gebruikshandleidingen en zenderfrequentiekaart in een specifieke
taal);

- produkten die klantspecifieke handelingen behoeven (bijvoorbeeld: wijn in geschenk
verpakkingen waarbij om-etiketteren en ompakken noodzakelijk is).

3. VAL in de Transport & Distributie regio Ti/burg

Transport en logistiek zijn belangrijke activiteiten voor de regio Ti/burg. De regio is
gunstig gelegen in de Benelux en kent een goede transportinfrastructuur. De strategi
sche visie voor Ti/burg Logistiek Knooppunt is gericht op het handhaven en zo mogelijk
verder uitbouwen van de vooraanstaande positie van de transportregio in de Benelux
[4]. Dit dient te gebeuren door een breed aanbod van kwalitatief hoogwaardige logistie
ke diensten.

De transportregio Ti/burg kent een groot en een gevarieerd aanbod van logistieke dien
sten. De regio telt ruim 1 50 bedrijven werkzaam in de Transport & Distributie sector.
Binnen deze bedrijven zijn in totaa/ ruim 2.400 personen werkzaam. De omvang van de
Transport & Distributie sector in de regio kent een groei die duidelijk hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde (+ 27% in vijf jaar tijd, versus +23% Iandelijk).
Qok de gemiddelde bedrijfsomvang overtreft het landelijk gemidde/de. Het aandeel
kleine bedrijven (1 tot 10 werknemers) in de Transport & Distributie regio Ti/burg be
draagt ongeveer 65% maar ligt beduidend lager dan het /andelijk gemiddelde (81 %).

De regio fungeert a/s vestigingsplaats voor een aanta/ grote, internationaal opererende
logistieke dienstverleners, niet alleen gericht op transport en distributie, maar tevens
bezig met warehousing, logistieke beheersing van de goederenstromen en Value Added
Logistics.
Daarnaast te/t de regio ruim veertig middelgrote Transport & Distributie bedrijven die
veelal op specialistische deelmarkten actief zijn [4]. Het Indutil-Masterplan voor de
Transport & Distributie regio Ti/burg concentreert zich op een drietal scenario’s, te
weten:

- het benutten van de gunstige geografische ligging en het zorgdragen voor adequate
infrastructurele voorzieningen;

- het bewerkste//igen van een divers en hoogwaardig aanbod van logistieke diensten;
- het stimuleren van horizonta/e en verticale samenwerking tussen bedrijven, a/s ant

woord op de verscherpte concurrentie.
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In het kader van BRAVO is voor de twee Iaatstgenoemde scenario’s onderzoek uitge
voerd naar de situatie rond VAL bij Transport & Distributie bedrijven in de regio en naar
de mogelijkheden om door samenwerking tot een betere benutting van de marktmo
gelijkheden te komen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Transtil, een samenwerkingsverband
van twaalf middeigrote en grote Transport & Distributie bedrijven in de reglo, gecoö
rdineerd door Indutil. Naast een gedachtenwisseling over het onderwerp VAL in de
reguliere samenwerkingsbijeenkomsten is bij vier bedrijven aanvullend onderzoek
gedaan naar de situatie met betrekking tot VAL.

Kansen voor VAL

Alle geInterviewde personen zijn van mening dat er voor de regio kansen liggen op het
gebied van VAL. Of de potentie van VAL daadwerkelijk aan de verwachtingen van eind
jaren tachtig kan voldoen wordt echter regelmatig in twijfel getrokken.
Waar de gemnterviewde Transtil-leden het over eens zijn, is dat VAL “niet aan komt
waaien”. Het vergt een zekere inspanning om de kansen van VAL te verzilveren. Er
moet een infrastructuur geschapen worden om de aanwezige of toekomstige vraag
daadwerkelijk om te zetten in werkgelegenheid. Een belangrijke vraag hierbij is of deze
infrastructuur op bedrijfsniveau, danwel op regio-niveau ontwikkeld moet worden.
De verwachting bestaat dat het te behalen succes met VAL in belangrijke mate
produktafhankelijk zal zijn en dat VAL vooral afkomstig zal zijn van grotere verladers.

Het aanbod van VAL

Het aanbod van bedrijven die op dit moment in staat zijn om VAL-activiteiten uit te
voeren, is kleinschalig en versnipperd. Slechts een drietal Transtil-bedrijven doet op
structurele basis aan VAL. Het merendeel van de Transport & Distributie ondernemin
gen (ook buiten de Transtil-groep) ziet VAL niet als structurele inkomstenbron en
organiseert VAL-activiteiten hooguit op ad-hoc basis. BRAVO Iaat zien hoe deze
incidentele VAL-orders vaak niet als VAL herkend worden, dat het kosteninzicht beperkt
is en de kosten die gemoeid zijn met het verrichten van VAL vaak niet (apart) in
rekening gebracht worden. Op deze wijze wordt VAL vaak een kostenpost in plaats van
een inkomstenbron!

VAL als strategische optie

De strategische functie van VAL kan twee vormen aannemen. Ten eerste kan VAL
gebruikt worden om de positie van de onderneming in bepaalde markten of bij bepaalde
kianten te versterken.
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Daarnaast kan VAL onderdeel uitmaken van een breed pakket logistieke diensten om
nieuwe klanten aan te trekken of nieuwe markten te betreden.
VAL maakt bij een uitgeschreven tender mogelijk onderdeel uit van de te verrichten
werkzaamheden. Een logistieke dienstverlener dient hier op voorbereid te zijn.

Of VAL een strategische optie is voor een Transport & Distributie onderneming hangt in
belangrijke mate af van het dienstenpakket van de onderneming, de markten waarop
het bedrijf actief is en de voorzieningen en organisatorische capaciteiten die het bedrijf
in huis heeft. Het verrichten van VAL hangt nauw samen met de warehousing functie.
Biedt een bedrijf reeds opsiag aan en verricht het daarbij at diverse handling activiteiten,
dan is de stap naar VAL minder groot dan voor een bedrijf dat alleen transport als
dienst aanbiedt.

Of VAL ats strategische optie een kans van slagen heeft is verder afhankelijk van de
markt waarin het bedrijf werkzaam is. Sommige markten bieden nauwelijks mogelijkhe
den voor VAL (bijvoorbeeld: bulktransport in bouwmaterialen), terwijl in andere markten
het houden van voorraad en het verrichten van VAL-activiteiten aan elkaar gekoppeld
zijn (bijvoorbeeld: wijn). Voor een bedrijf dat voornamelijk bulktransporten als kernacti
viteit voert, is het opzetten van een warehouse en tevens VAL-centrum een risicovolle
strategische verschuiving: het betreft zowel een vorm van dienstverlening als een
assortiment produkten (veelal stukgoed) waarmee men geen ervaring heeft.

Een derde aandachtspunt met betrekking tot VAL als strategische optie heeft betrek
king op de competenties en organisatorische draagkracht van het bedrijf. Het moge
duidelijk zijn dat produktiewerkzaamheden - hoe eenvoudig ook - in belangrijke mate
een beroep doen op organisatorische vaardigheden. In de regel betreft dit andere vaar
digheden en competenties dan de “traditionele” competentie van de transportonderne
ming. In het onderstaande wordt hier nader op ingegaan.

Tenslotte moet de optie om te investeren in VAL als speerpunt bezien worden in het
licht van de strategische alternatieven die voorhanden zijn. VAL vergt investeringen
(financieel en organisatorisch) die mogelijk ook voor andere doeleinden aan te wenden
zijn. Uit de interviews blijkt dat de vraag; “waar gebruik ik mijn geld voor?” een belang
rijke rol speelt in de besluitvorming over de strategische positie rond VAL.

Problemen met VAL

De voornaamste problemen die worden ervaren bij het uitvoeren van VAL liggen op het
gebied van de produktielogistiek.
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Op het moment dat een vervoerder zich gaat toeleggen op secundaire produktie, wordt
de VAL-activiteit een verlengstuk van het produktieproces van de verlader. Vooral bij
grootschalige, tijdkritische VAL-activiteiten is kennis nodig voor het maken van
produktieplanningen, produktievoorbereiding, het beheerst uitvoeren van de produktie
werkzaamheden zeif, maar ook voor onderhoud van machines en gereedschappen.
Een probleem dat hiermee verband houdt, betreft het beslag van VAL op de personele
capaciteit. Bedrijven worstelen met de keuze tussen het werken met vast personeel en
een oplossing in de vorm van uitzendkrachten. Het betreft een continue afweging van
personele lasten en flexibiliteit. Hoe de keuze ook uitvalt: de logistieke dienstverlener
blijft belast met de verantwoordelijkheid om de werkzaamheden te plannen, aan te
sturen en te controleren op uitvoering. Flexibilisering van personeel lost dit niet op.
De meeste logistieke dienstverleners moeten specifieke produktielogistieke kennis en
vaardigheden ontberen. Het op niveau brengen van deze kennis en vaardigheden vergt
tijd en investeringen. Zoals vermeld kan een bedrijf deze middelen ook op andere manie
ren gebruiken, bijvoorbeeld voor de aanschaf van ander rollend materieel of een nt
routeplanningssysteem.

Samenwerking rond VAL

De Transport & Distributie bedrijven geven aan voornamelijk te kijken naar verticale
samenwerking op het gebied van VAL. Verticale samenwerking -als “tegenhanger” van
horizontale samenwerking, wat betrekking heeft op samenwerking tussen logistieke
dienstverleners onderling- betreft samenwerking tussen bedrijven stroomopwaarts of
stroomafwaarts in de logistieke keten.

Voorbeelden van verticale samenwerking betreffen zijn:

- het detacheren van produktiemedewerkers en ondersteunend personeel van de
verlader bij de logistieke dienstvenlener;

- het gezamenlijk investeren van logistieke dienstverlener en verlader in een VAL-cen
trum;

- het uitbesteden van VAL-werkzaamheden aan produktiebedrijven door de logistieke
dienstverlener, danwel het detacheren van personeel van deze aanbesteder bij de
logistieke dienstverlener.

Als motieven voor samenwerking en/of uitbesteding worden genoemd:

- kostenreductie (bijvoorbeeld: onvoldoende schaalgrootte om de voor VAL noodzake
lijke investeringen economisch rendabel te maken);
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- vergroting van de flexibiliteit (bijvoorbeeld: onvoldoende volume en capaciteit om
pieken en dalen op doelmatige en doeltreffende wijze op te kunnen vangen);

- kennistekort (bijvoorbeeld: onvoldoende inzicht en vaardigheden om specifieke pro
duktiewerkzaamheden aan te sturen, uit te voeren en te controleren).

Van de vier bezochte bedrijven blijken er twee bij ledere VAL-order rekening te houden
met de optie uitbesteding.
Bij de andere twee bedrijven is alleen detachering van produktiepersoneel opportuun.
Dit op grond van de (vermeende) onscheidbaarheid van de VAL-werkzaamheden en de
voorraadfunctie.

4. Voorbeelden van VAL in de Transport & Distributie regio Tilburg

In het bovenstaande is een beeld geschetst van VAL in de Transport & Distributie regio
Tilburg. Wellicht het meest bekende voorbeeld van VAL in de Transport & Distributie
regio Tilburg is de samenwerking tussen Scansped en ICL, een alliantie die voor iedere
automobilist op de A-58 duidelijk waarneembaar is. Bij veel kleine en middeigrote
Transport & Distributie ondernemingen blijkt VAL een veel minder prominente positie te
hebben.
VAL blijkt in belangrijke mate een produkt- en klantafhankelijke activiteit. In het onder
staande wordt een beeld gegeven van VAL op orderniveau. Voor een drietal Transtil
ondernemingen wordt - na een korte strategische positiebepaling van VAL - beschreven
hoe een VAL-order “er uit ziet” en welke organisatorische voorzieningen nodig zijn om
deze VAL-orders beheerst uit te voeren.
Op grond van onderzoek bij deze bedrijven kan tevens een beeld geschetst worden van
de mogelijkheden om via verticale samenwerking een verdere versterking van de strate
gische positie en operationele prestaties op het gebied van VAL te realiseren.
De drie Transtil-bedrijven zijn: Verhoeven Expediteurs, Koeltransport Tilburg en Was
sing, alle drie gevestigd te Tilburg. De beoogde partner voor aanbesteding van VAL
activiteiten of detachering van personeel is de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) te
Tilburg.

Verhoeven Expediteurs B.V.

Verhoeven Expediteurs is een vervoersbedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op de markt
voor wijn. Het kiantenbestand bestaat voor een groot deel uit importeurs van buiten
landse wijnen. In veel gevallen belevert Verhoeven direct de klanten van deze wijnhui
zen. In de praktijk komt dit neer op een fijnmazige distributie door heel Nederland.
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VAL maakt voor Verhoeven geen deel uit van het strategische concept, maar het is
on~osmakeIijk verbonden met de markt waarop het bedrijf zich richt.
Aan de opslagfunctie die Verhoeven voor haar kianten vervult, is een aantal activiteiten
gekoppeld die op te vatten zijn als VAL:

- het vullen van geschenkverpakkingen;
- het vullen van dozen in een specifieke samenstelling in opdracht van een importeur;
- het (om)etiketteren;
- het beoordelen van de verkoopbaarheid van wijn.

Cm een beeld te geven van de omvang en de aard van deze VAL-activiteiten volgen in
het onderstaande enige (geschatte) produktiegegevens:

Het vullen van geschenkverpakkingen betreft ongeveer 10.000 flessen per jaar. De
vraag naar deze VAL-activiteit kent een redelijk constant patroon over het jaar.
Het vullen van zogenaamde “combi-dozen” of kistjes betreft ongeveer 30.000 flessen
per jaar, in seriegroottes van ca. 400 tot 1 .000 flessen, met pieken in het voor- en
najaar en in de kerstperiode.
Het samenstetlen van kistjes in een specifieke samenstelling komt dagelijks voor, vaak
in een seriegrootte van 1 kist.
Het ometiketteren betreft ongeveer 6.000 flessen op jaarbasis, in series van gemiddeld
1 20 stuks. Het ometiketteren kent een redelijk stabiel jaarpatroon.

De benodigde materialen, gereedschappen en hutpmiddelen voor het uitvoeren van de
VAL-werkzaamheden worden door Verhoeven zeif verzorgd. In de regel worden de wijn
en de verpakking door de opdrachtgever verstrekt.
Voor bepaalde handetingen (bijvoorbeeld: het beoordelen van de verkoopbaarheid van
wijn en het samenstetten van klantspecifieke orders) is een gedegen kennis van het
produkt noodzakelijk. Onder meer om deze reden worden de VAL-werkzaamheden
uitgevoerd door het eigen Ioodspersoneel, werkzaam in twee ploegen van zes mensen.
Indien voor een specifieke order een grotere personele capaciteit noodzakelijk is, wordt
een beroep gedaan op uitzendkrachten. De totale werkinhoud van de VAL-activiteiten
bedraagt naar schatting 450 uren op jaarbasis (% F.T.E.).
Om de verkoopbaarheid van de opgeslagen wijn te kunnen garanderen, is sprake van
een aantat elsen op het gebied van de omgeving. De wijn mag bijvoorbeeld niet Iangdu
rig btootgesteld worden aan hoge temperaturen (meer dan 25 C). Cm deze reden zijn
de VAL-werkzaamheden ruimtelijk gebonden aan de geconditioneerde opslaglokatie.
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De werkinhoud van de VAL-activiteiten is erg klein en heeft daarmee een ondergeschik
te rol in het totale dienstenpakket van Verhoeven. Binnen de organisatie zijn de VAL
activiteiten op informele basis georganiseerd. Dit hangt onder meer samen met de
omvang van de VAL-werkzaamheden.
Het inzicht in de kosten en baten van de VAL-activiteiten is beperkt. Mede als gevoig
van het “door elkaar heen lopen” van VAL-activiteiten en reguliere loodswerkzaamhe
den zijn gedetailleerde gegevens over tijdsbesteding aan VAL niet voorhanden. VAL
wordt in de regel ook niet apart gefactureerd.

Koeltransport Tilburg B.V.

Koeltransport Tilburg is een onderdeel van Gebroeders Huybregts en richt zich voorna
melijk op de markt voor zuivelprodukten. Het bedrijf biedt haar kianten een totaalpakket
van diensten aan: transport, warehousing en VAL. VAL maakt hiermee deel uit van het
strategisch concept van het bedrijf, doch levert vooraisnog een beperkte bijdrage aan
het bedrijfsresultaat.

Voor Campina Melkunie worden activiteiten en handelingen verricht op het gebied van
fysieke VAL. Deze VAL-functie betreft kaasprodukten en omvat de volgende activitei
ten:

- het uit dozen halen van kazen;
- het stickeren van dozen;
- het toevoegen van reclamemateriaal en bonnen;
- het uitvoeren van (visuele) kwaliteitscontroles;
- het banderolleren van kazen.

De activiteiten vinden het gehele jaar plaats en kennen geen sterke seizoensinvloeden.
De activiteiten hebben een beperkte omvang: de totale werkinhoud van de VAL
activiteiten wordt geschat op ca. 2.300 uur op jaarbasis (1 ¾ F.T.E.)

De goederen worden bij Campina Melkunie geladen en naar het koelmagazijn van Koel
transport Tilburg gereden. Na controle van de lading draagt Koeltransport Tilburg de
verantwoordelijkheid voor de goederen. Campina Melkunie stelt dat geen derving van
de kwaliteit van de kaas mag optreden gedurende de periode dat het produkt in het
warehouse van Koeltransport Tilburg verkeert. Dit is formeel vastgelegd in een
zogenaamd “warehouse-contract”. Er is sprake van een 98% kwaliteitseis aangaande
het totale proces. Dit geldt voor zowel de in- en uitslag, het vervoer, de handling en de
extra activiteiten. Cm deze reden hanteert Koeltransport Tilburg een 100% kwaliteitseis
ten aanzien van de VAL-activiteiten.
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De VAL-werkzaamheden voor kazen betreffen zeer simpele maar fysiek zware handelin
gen. Hulpmiddelen, in de vorm van heftafels, zijn beperkt aanwezig en er moet veel
gebukt worden.

De VAL-activiteiten kennen niet alleen een hoge kwaliteitseis maar ook een korte reac
tietijd. De opdracht voor (extra) VAL-activiteiten komt doorgaans per fax of telefoon
binnen één dag voordat de goederen verzonden moeten worden. In uitzonderlijke situa
ties komt het voor dat de goederen nog dezelfde dag de deur uit moeten. Reguliere
controle-werkzaamheden kennen in de regel een langere reactietijd (3 dagen) en zijn
goed planbaar.

De kazen moeten bewaard worden bij een temperatuur van 7 C en hierbij mag geen
direct daglicht aanwezig zijn. Ook de VAL-werkzaamheden moeten onder deze condities
plaatsvinden. Om deze reden is fysieke uitbesteding van de VAL-werkzaamheden niet
opportuun.

Koeltransport Tilburg verkeert nog in een opstartfase. Het bedrijf wil eerst inzicht
krijgen in de werkelijke capaciteitsbehoefte en personeelsbezetting. Om deze reden
bestaat het Ioodspersoneel momenteel nog volledig uit uitzendkrachten. Gewerkt wordt
in twee ploegen. In iedere ploeg is 1 werknemer aangesteld voor VAL-activiteiten. Deze
persoon verricht ook reguliere warehousing-activiteiten. Indien nodig springen andere
leden van de ploeg bij in de uitvoering van VAL-werkzaamheden.

Gezien de fase waarin het bedrijf zich bevindt, is de VAL-functie goed georganiseerd.
Een flexibele, maar niet goedkope oplossing voor het capaciteitsprobleem is gevonden
in het inzetten van uitzendkrachten. Deze manier van organiseren is vooraisnog gekozen
voor de korte termijn.
Het inzicht in de kosten en opbrengsten van de VAL-functie is vooralsnog beperkt. De
VAL-werkzaamheden worden niet apart geregistreerd en de planning hiervan vindt
plaats op ad-hoc basis. De VAL-activiteiten worden niet apart gefactureerd.

Wassing Internationale Expediteurs B.V.

Wassing is een grote internationaal opererende logistieke dienstverlener met een breed
dienstenpakket. Naast (internationaal) transport en expeditiefaciliteiten worden ook
warehousing en VAL tot de kernactiviteiten van het bedrijf gerekend. Voor een aantal
grote kianten verricht Wassing assemblage-werkzaamheden. Het betreft hierbij de
eindassemblage en eind-controle van motoren, geluidsapparatuur en andere samenge
stelde produkten. Voor andere kianten verricht Wassing eenvoudiger VAL-activiteiten.
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Een voorbeeld hiervan betreft het etiketteren van Franse flessen wijn, bestemd voor de
Japanse markt. In opdracht van een Japanse kiant ziet Wassing zich geplaatst voor de
taak om op jaarbasis circa 1 % miljoen flessen wijn en circa Y2 miljoen dozen te etikette
ren.

De hierbij te verrichten werkzaamheden zijn:

- het etiketteren van flessen;
- het etiketteren van dozen;
- het uitvoeren van kwaliteitscontroles;
- het ompakken van pallets (van 70 naar een variërend aantal dozen per pallet).

De aanvoer van wijn kent sterke schommelingen op jaarbasis. Het aantal te etiketteren
flessen per maand varieert van 10.000 tot 300.000 per maand.
De te verrichten werkzaamheden zijn betrekkelijk eenvoudig, doch vereisen een zorgvul
dige procesbeheersing. Mede om die reden wordt gewerkt met eigen personeel. Op
jaarbasis bedraagt de werkinhoud van deze VAL-activiteit ongeveer 3 F.T.E. In tijden
van een extreem hoge vraag wordt bekeken of de inzet van tijdelijk personeel noodzake
lijk is.

De aard en de omvang van deze VAL-activiteit levert voor Wassing nagenoeg geen
organisatorische problemen op. Gezien het structurele karakter van VAL binnen het
bedrijf is voldoende kennis en ervaring voorhanden om de wijn-opdracht vorm en inhoud
te geven. De grootste “problemen” zijn van operationele aard en betreffen de noodzake
Iijke personele flexibiliteit, noodzakelijk om de fluctuaties in het aanbod van VAL op te
vangen.

De DSW als aanbieder van VAL

In het onderzoek is bij Transport & Distributie bedrijven gekeken naar de mogelijkheid
om door middel van samenwerking met een geInteresseerde VAL-aanbesteder, de DSW
te Tilburg, tot betere prestaties en marktkansen voor VAL te komen.
Samenwerking in de vorm van uitbesteding van VAL-activiteiten danwel het detacheren
van personeel om in het bedrijf van de partner dergelijke activiteiten uit te voeren,
vereist een aantal condities.
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In het proces tot (eventuele) samenwerking is een aantal zaken van belang:

- De betrokken bedrijven en personen moeten elkaar kennen en vertrouwen in elkaar
hebben.

- Samenwerking moet voor beide bedrijven een toegevoegde waarde hebben. Deze
toegevoegde waarde kan bestaan uit lagere kosten, risicospreiding, grotere flexibili
teit, versteviging van de gezamenlijke machtspositie ten opzichte van derden of een
combinatie van deze factoren.

In het BRAVO-project rond de DSW als aanbieder van VAL is een aantal haalbaarheids
studies uitgevoerd. Voor een aantal produkten uit de orderportefeuille van de betrokken
Transport & Distributie bedrijven is bestudeerd of uitbesteding aan de DSW een optie
zou zijn.
In dit onderzoek hebben de betrokken bedrijven (en de andere Transtil-leden) kennis
gemaakt met de DSW en is een rondleiding door een van de divisies georganiseerd.
Door deze aanpak zijn de mogelijkheden om elkaar te leren kennen en vertrouwen te
krijgen in elkaars kunnen vanuit de DSW optimaal benut.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de DSW een geschikte partner is voor het
uitvoeren van VAL-activiteiten. De DSW blijkt in staat om tegen een concurrerende prijs
een kwalitatief goed produkt af te leveren. De divisies kenmerken zich door goede voor
zieningen en een gedegen werkvoorbereiding. De belangrijkste beperking is gelegen in
de beperkte mogelijkheden om buiten dagdienst te produceren. Mogelijk biedt in de
toekomst detachering hiervoor betere mogelijkheden.

Met name “kennisgedreven VAL” is voor de DSW een aantrekkelijke optie. Een VAL
order moet bovendien voldoende volume hebben om economisch rendabel te zijn.
Twee van de drie haalbaarheidsstudies hebben geleid tot een no-go conclusie omdat de
werkomvang ver beneden de gewenste omvang bleef. In een derde haalbaarheidsstudie
bleek uitbesteding niet haalbaar omdat de klant van het betreffende Transport & Distri
butie bedrijf niet akkoord ging met uitbesteding.

5. Conclusies en aanbevelingen

Op basis van een inventarisatie van VAL-activiteiten binnen de Transport & Distributie
regio Tilburg kan geconcludeerd worden dat sprake is van een fragmentarisch en niet
structureel aanbod van VAL-capaciteit. Slechts een beperkt aantal (grote) logistieke
dienstverleners hebben in hun strategisch concept ruimte vrij gemaakt voor VAL. Het
merendeel van de bedrijven beschouwt VAL als een “noodzakelijk kwaad” of wordt
hoogstens incidenteel geconfronteerd met vragen van klanten op het gebied van VAL.
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Uit BRAVO blijkt dat het merendeel van de kleine en middeigrote ondernemingen betrek
kelijk weinig van doen heeft met VAL. Waar een bedrijf dergelijke secundaire produktie
al uitvoert, wordt regelmatig niet onderkend dat het hier om VAL gaat, bestaat betrek
kelijk weinig inzicht in de kosten en organisatorische consequenties van deze activiteit
en worden de VAL-werkzaamheden nauwelijks (expliciet) in rekening gebracht bij de
klant.

De beperkte omvang van de VAL-activiteiten bij logistieke dienstverleners in de
Transport & Distributie regio Tilburg roept direct de vraag op of de gesuggereerde markt
voor VAL wel aanwezig is. Bestaat onder verladers wel een behoefte om -al dan niet
grootschalig- tot uitbesteding van VAL over te gaan?

Onderzoek toont aan dat ondernemers in de Transport & Distributie sector nog steeds
de verwachting hebben dat deze markt er is, maar een beperkt zicht hebben op de
onderliggende mechanismen:

- Welke produkten lenen zich voor VAL?
- Welk “type” verlader is gebaat bij uitbesteding van secundaire produktie?
- Wat is het belang van de fysieke afstand tussen de verlader en VAL-aanbesteder?
- Hoe tijdkritisch is de doorlooptijd tussen het initiëren van VAL-orders en het ge

wenste Ievertijdstip?

Zicht op deze vragen is noodzakelijk om vanuit de bestaande strategie een realistische
inschatting te kunnen maken van de marktpotentie voor VAL in een individuele
Transport & Distributie onderneming.

Het verdient aanbeveling om het al dan niet aanbieden van VAL te bezien als een strate
gische optie. Om op structurele basis VAL activiteiten aan te bieden zijn kennis en
deskundigheden noodzak&ijk die sterk afwijken van de reguliere processen in de
Transport & Distributie sector. Het verwerven en uitbouwen van deze competentie
vereist tijd en geld, middelen die ook voor andere (commerciële) doelen aan te wenden
zijn.
Natuurlijk is het niet de bedoeling om een dergelijke strategische overweging ten koste
te laten gaan van het ondernemerschap en gecalculeerd opportunisme in de bedrijfsvoe
ring. De strategie van een Transport & Distributie bedrijf wordt in belangrijke mate
gevoed door de ervaringen in de praktijk. GeInitieerd door een verzoek van een individu
ele kiant, zal menig transportondernemer ook in de toekomst geconfronteerd worden
met de vraag: “we! of niet VAL-activiteiten in huis te halen”. Met vallen en opstaan zal
het bedrijf ervaren dat produktie lets anders is dan transport en een stukje opsiag.
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