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Abstract 

The object of this Master's thesis is to determine the e-procurement possibilities for Brabantia in 
order to improve the non-BOM purchasing processes. This research results in a detailed cost
benefit analysis that is used to justify the implementation of an e-ordering system. 
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Management Samenvatting 

Opdracht formulering 
Oit onderzoek is uitgevoerd als afstudeeropdracht van de opleiding Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. De aanleiding voor dit onderzoek zijn de 
ontwikkelingen binnen Brabantia op het gebied van inkoop. Brabantia wil het inkopen van de 
non-BOM goederen en diensten verbeteren en wil dit doen door gebruik te gaan maken van e
procurement. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: 

Welke rol kan E-procurement spelen voor Brabantia voor het inkopen van non-BOM 
producten en hoe kan een dergelijke oplossing dan ingevoerd worden? 

Onderzoeksmethode 
Dit onderzoek is opgebouwd uit een aantal fasen die voortkomen uit het onderzoeksmodel dat 
gebaseerd is op Yerschuuren en Doorewaard . De fasen zijn: (1) Orientatie, (2) Analyse, (3) 
Ontwerp en (4) lmplementatie. De orientatiefase wordt in deze samenvatting niet besproken. De 
analysefase bestaat uit een financiele analyse en een procesanalyse. Beide analyses warden 
besproken en leiden tot een rich ting in de ontwerpfase. 

Financiele analyse 
Het totale inkoopvolume van Brabantia in het boekjaar 2003 is gelijk aan € 74.9 Miljoen. 
Ongeveer € 27,8 miljoen hiervan bestaat uit non-BOM producten. Dit bedrag is verdeeld over 
meerdere inkoopsegmenten. Uit de financiele analyse bleek dat de segmenten (1) Advertising en 
(2) transport verantwoordelijk zijn voor het overgrote dee] van de uitgaven . Om de e
procurement mogelijkheden te analyseren is in de financiele analyse gekeken naar het 
transactieoverzicht. Hieruit blijkt dat binnen de segmenten (1) General Expenses en (2) 
Technische Dienst Materialen vele transacties gepleegd warden. Deze segmenten kunnen 
interessant zijn om met een e-procurement vorm te ondersteunen. In de financiele analyse is ook 
een portfolioanalyse uitgevoerd om zodoende de verschillende inkoopsegmenten op non-BOM 
gebied goed te kunnen differentieren. De financiele analyse heeft aangetoond dat de processen 
van (a) Transport, (b) General Expenses en (c) TD Materialen geschetst moeten warden. Buiten 
deze inkoopsegmenten zijn enkele andere segmenten ook geschetst in de procesanalyse. 

Procesanalyse 
De processen van de reeds benoemde inkoopsegmenten zijn geanalyseerd om zodoende 
probleem- en aandachtspunte te kunnen identificeren. De processen zijn in kaart gebracht in 
samenwerking met de verantwoordelijke inkopers. Uit deze analyse blijkt dat Brabantia weinig 
stuurt op het non-BOM inkopen. De oorzaak hiervan is het ontbreken van de stuurinformatie. 
Tevens ontbreekt het Brabantia aan structuur binnen het inkoopproces. Vele mensen zijn 
verantwoordelijk en kopen in op manieren die historisch gegroeid zijn. Samenvattend kan dus 
gezegd warden dat het operationele inkoopproces verbeterd kan warden, waarbij het 
noodzakelijk is om stuurinformatie te generen waardoor de verantwoordelijken beter kunnen 
sturen. 

De beide voorgaande ana lyses hebben de aandachtspunten aangetoond die aanwezig zijn in het 
huidige proces van non-BOM inkoop. De vraag is nu hoe e-procurement hier een bijdrage aan 
kan leveren. 
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E-procurement 
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat e-procurement een ruim begrip is . Er bestaan namelijk 
meerdere vormen van e-procurement. In dit onderzoek wordt e-procurement als volgt 
gedefinieerd: 

Het ondersteunen van het inkoopproces met behulp van lntemet-technologie wordt £
procurement (elektronic procurement) genoemd. 

Er bestaan vormen van e-procurement die het tactische inkoopproces ondersteunen en er bestaan 
vormen die het operationele inkoopproces ondersteunen. 

Diagnose - start ontwerpfase 
De diagnose die gesteld kan worden naar aanleiding van dit onderzoek is dat Brabantia geen 
stuurinformatie bezit om te sturen en dus nauwelijks stuurt op het non-BOM inkoopproces. 
Tevens kan het operationele inkoopproces efficienter door een betere structuur neer te zetten. De 
conclusie van de analysefase is dan ook dat Brabantia eerst het operationele inkoopproces moet 
verbeteren om daarna meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan het tactische inkoopproces. 
Met de juiste structuur kan immers eenvoudiger gestuurd worden. Dit leidt tot het gebruiken 
van een e-procurement vorm die het operationele inkoopproces ondersteunt. De ontwerpfase van 
dit onderzoek richt zich dus op e-ordering systemen, een e-procurement vorm die het 
operationele inkoopproces ondersteunt. 

E-ordering richt zich op het gebruik maken van internettechnologie in het afroepproces, 
van het goedkeuren van inkoopaanvragen, plaatsen van orders tot het ontvangen van 
producten en diensten. 

E-readiness en e-willingness 
Om te bepalen of een e-ordering systeem past bij Brabantia en of Brabantia klaar is voor deze e
procurement vorm, is de e-readiness en e-willingness van Brabantia bepaalt door gebruik te 
maken van de EPOS methode van (Harink, 2003). Uit deze methode blijkt dat Brabantia klaar is 
voor een e-ordering systeem omdat vele voorwaarden in de huidige situatie reeds ingevuld zijn. 
Tevens past een e-ordering systeem bij de toekomst van Brabantia omdat de effecten van een e
ordering systeem in lijn Ieggen met de wensen van het hoger-management. Een kosten-baten 
analyse moet bepalen of een e-ordering systeem ook financieel aantrekkelijk is. 

Kosten-batenanalyse 
De kosten van potentiele e-ordering leveranciers zijn bepaald voor verschillende soorten 
toepassingen. Er zijn namelijk verschillende soorten e-ordering toepassingen (Buy-side software, 
Market-side software & Sell-side software). Uiteindelijk is gekozen om een Buy-side software 
aanbieder en een Market-side software aanbieder met elkaar te vergelijken in de kosten-baten 
analyse. Dit aangezien deze 2 aanbieders en toepassingen het beste aan het PvE van Brabantia 
voldoen. De kosten zijn vergeleken met de baten die optreden indien een e-ordering systeem 
ingevoerd wordt. De baten zijn opgedeeld in kwalitatieve baten en kwantitatieve baten. De 
kwantitatieve baten zijn berekend door de procesbesparingen en volumebesparingen te 
berekenen voor de inkoopsegmenten die het meest geschikt zijn om ingevoerd te warden. De 
kwalitatieve baten zijn baten die niet berekend kunnen warden, maar wel belangrijk zijn . Een e
ordering systeem zal namelijk vele effecten veroorzaken waarbij enkele te moeilijk zijn om te 
berekenen. De kosten en de baten zijn middels een investeringsmethode met elkaar vergeleken. 
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Er is gekozen om 3 indicatoren te gebruiken om de kosten en baten met elkaar te vergelijken. De 
uitkomst van deze analyse is tabel 0.1. 

Tabel 0.1 
Indicator Waarde voor Proguro Waardevoor Waarde voor ESIZE 

(Buyside) Proguro-(lease) (ASP) 
DCF Yield X X X 

Terugverdientijd in jaren X X X 

NPV X X X 

Concluderend kan gezegd worden dat een e-ordering systeem gemiddeld binnen 2 jaren 
terugverdiend is en dat de NCW rond de€ 100.000,- ligt. Het advies aan Brabantia is dan ook als 
volgt: 

Het advies aan Brabantia is op korte tot middellange termijn investeren in een e-ordering 
systeem zodat de komende tijd besteed kan worden aan het voorbereiden van de organisatie op 
een invoering. Aan deze actiepunten moet dus tijdig voldaan worden. 

Invoering 
Het invoeren van een e-ordering systeem is geen eenvoudig proces. Een invoering client gestaag 
te gebeuren waarbij de juiste mensen betrokken moeten zijn in het projectteam. Te snel, teveel 
willen kan er namelijk voor zorgen dat het project op een mislukking uitdraait. Het is van belang 
de interne gebruikers te betrekken in het project. Uiteindelijk ligt de succesfactor van het systeem 
bij de adoptie van het systeem onder deze gebruikers. Met dit adoptieproces client terdege 
rekening gehouden te worden. Het invoeringsplan staat beschreven in figuur 0.1. 

A 

Ste! 
projectgroep 

samen 

tijd 

Communiceer 
plannen met 
Jeverancier(s) 

Figuur 0.1 St11ppc11p/1111 /Jij f('II c-ordering invocri11g 

Conclusie 

Spreek 
pilotfase af Evaluatie 

Implementeer 
volgende 

productgroep 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat Brabantia op dit moment het beste gebruik kan maken van 
een e-ordering systeem. Deze e-procurement vorm zal het operationele inkoopproces op non
BOM gebiEd ondersteunen waardoor er meer structuur zal ontstaan en er eenvoudiger 
stuurinformatie gegenereerd kan worden. Er is aangetoond dat Brabantia klaar is voor een e
ordering systeem. Tevens heeft de kosten-baten analyse aangetoond dat een e-ordering systeem 
financieel aantrekkelijk is. Belangrijk is om voldoende tijd aan de invoering van een dusdanig 
systeem te schenken. Dit om er voor te zorgen dat de berekende baten ook behaald zullen 
worden en het systeem geadopteerd wordt door alle medewerkers. 
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Voorwoord 

Dit is het eindverslag van mijn afstudeerproject uitgevoerd bij Brabantia, afdeling lnkoop. Het 
onderwerp is e-procurement. Het verslag vormt de afronding van de opleiding Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

De afgelopen 9 maanden waren voor mij bijzonder leerzaam, boeiend en uitdagend . Niet alleen 
heb ik veel theoretische kennis opgedaan, maar ook veel ervaring met de toepassing hiervan in 
de praktijk. Veel mensen hebben mij geholpen bij het goed afronden van dit onderzoek, hiervoor 
wil ik hen hartelijk danken. 

Ten eerste wil ik al mijn collega's van Brabantia bedanken voor de steun, hulp en vriendelijkheid 
naar mij toe. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Joep van den Heuvel, bedankt voor de 
support tijdens dit project en alle uren die je vrij hebt gemaakt om met mij over het project, mijn 
persoonlijkheid of mijn toekomst te filosoferen. 

Vervolgens wil ik mijn TU/ e begeleiders Arjan van Weele en Allard Kastelein hartelijk danken. 
Bedankt voor de prima begeleiding en persoonlijke steun in de afgelopen maanden. Ik heb de 
samenwerking als zeer prettig ervaren. 

Tenslotte wil ik mijn familie, vrienden en kennissen bedanken voor de steun en zorg die ze mij 
hebben gegeven. Ik ben hen alien zeer dankbaar, zonder jullie goede steun was het waarschijnlijk 
allemaal niet gelukt! 

Roger Loo 
Eindhoven, Juni 2004 

"This is not the end. It is not even the 
beginning of the end. But it is, perhaps 

the end of the beginning." 

- Sir Winston Churchill -

Faculteit Technologie Management - Roger Loo - Juli 2004 VI 



Tu/ e technische universiteit ei11dhove11 

Inhoudsopgave 

ABSTRACT 

MANAGEMENT SAMENV ATTING 

VOORWOORD 

INHOUDSOPGA VE 

INLEIDING 

1 HET ONDERZOEK 

1.1 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

1.2 ONDERZOEKSVRAAG 

1.3 ONDERZOEKSMODEL 

1.4 METHODEN VAN ONDERZOEK 

1.5 STRUCTUUR VAN HET VERSLAG 

2 PROJECTOMGEVING 

2.1 
2.1.1 
2.2 
2.3 

2.4 

2.5 

BRABANTIA 

HIST0RIE, NU EN DE T0EK0 MST 

ASSORTIMENTSSTRATEG IE 

INKOOP BINNEN BRABANTIA 

RECENTE ONTWIKKELINGEN 

SAMENVATTING 

J FINANCIELE ANALYSE 

3.1 ]NKOOPKOSTEN 

3.2 FINANCIELE BASIS 

3.3 
3.3.1 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.4 
3.5 

TRANSACTIEOVERZICHT 

ADVERTISING TRANSACTI ES 

TRANSPORT TRANSACTI ES 

TRANSACTIES BINN EN UNIT N EDE RLAND 

PORTFOLIO ANALYSES 

SAMENVA TTING 

4 PROCESANAL YSE 

4.1 HET INKOOPPROCES IN THEORIE 

4.2 INKOOPPROCES BRABANTIA 

4.2. l . INK00PPROCES TECHNISCHE [IJ ENST MATER1ALEN 

Faculteit Technologie Management - Roger Loo - Juli 2004 

@I brabantia' 
solid c o mpan y 

I 

III 

VI 

VII 

1 

2 

2 
3 
4 
5 

5 

7 

7 
7 
8 
8 
9 

10 

11 

11 
12 
15 
15 
16 
17 
19 
21 

22 

22 

24 

24 

VII 



Tu/ e technischp universiteit ei ndhove 1 @brabantia· 
solid company 

4.2.2 INKOOPPROCES VOOR GENERAL EXPENSES 25 

4.2.3. INKOOPPROCES TRANSPORT 25 

4.2.4. INKOOPPROCES VOOR TIJDELIW PERSON EEL 26 

4.2.5. INKOPEN !CT M.B.V. EEN INV E~iTERJNGSAAN VRAAG 26 

4.2.6. BETALINGSPROCES 27 
4.3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN 27 

4.4 STURING OP NON-BOM 28 
4.5 STRUCTUUR BINNEN INKOOP 29 
4.6 SAMENV A TTING 29 

5 E-PROCUREMENT 31 

5.1 WAT IS E-PROCUREMENT? 31 

5.2 CLASSIFICATIE VAN EP 32 
5.3 VERSCHILLENDE EP-VORMEN 35 

5.3.1 E-SOURCING 35 
5.3.2. E-TENDERJNG 35 
5.3.3 . E-REVERSE AUCTIONING 35 
5.3.4. E-ORDERING 36 
5.3.5 . CONTRACT MANAG EMENT 36 
5.4 SAMENVA TTING 37 

.§_ DIAGNOSE & STRATEGIE 38 

6.1 BASISSTRATEGIEEN 38 
6.2 DIAGNOSE 42 
6.3 SAMENV A TTING 43 

7 E-READINESS & E-WILLINGNE~iS 44 

7.1 E-ORDERING 44 

7.1.1 VOORDELEN 44 
7.1 .2 TOEPASSINGSG EBIED 45 
7.1.3 VOORWAARDEN 45 
7.1.4 Ris1co's EN NADELEN 45 
7.2 EPOS METHODE 46 
7.3 E-WILLINGNESS 47 
7.4 E-READINESS 47 
7.5 TOEPASSINGEN VANE-ORDERING 48 
7.6 SAMENVA TTING 49 

§. BUSINESS CASE 51 

8.1 WAT IS EEN BUSINESS CASE? 51 
8.2 KOSTEN 51 
8.3 BA TEN 54 
8.3.1 KWALITATIEVE BATEN 55 
8.3.2 KW ANTIT A TIEVE BA TEN 56 

Faculteit Technologie Management - Roger Loo - Juli 2004 Vlll 



Tu/ e technischP u11iversiteit ei11dhove1 

8.4 INVESTERINGSBESLISSING 

8.5 ADVIES 

8.6 SAMENV A TTING 

2_ INVOERINGSPLAN 

9.1 GEFASEERDE AANPAK 

9.2 INV0ERINGSPLAN 

9.3 RISI CO'S EN VALKUILEN BIJ IMPLEMENT A TIES 

9.4 AD0PTIE TIJDENS IMPLEMENTATIE VAN £-ORDERING 

9.5 SAMENV A TTING 

~ brabantia· 
solid company 

58 

60 
61 

63 

63 
64 
67 
68 
69 

10 CONCLUSIES EN AANBEVELINc~;E=N~-----------------7~0 

10.1 

10.2 

C0NCLUSIES 

AANBEVELINGEN 

EPILOOG 

LITERA TUURLIJST 

Faculteit Technologie Management - Roger Loo - Juli 2004 

70 

73 

75 

76 

IX 



Tu/ e techni sche unive rsit eit eindlioverr @l brabantia' 
solid company 

Inleiding 

E-procurement heeft de laatste jaren in ,,rijwel elke industrie in de wereld, van de publieke sector 
tot de industriele sector en de bancaire sector, voor opschudding gezorgd . Er is erg veel over dit 
onderwerp gepubliceerd en er zijn vele onderzoeken uitgevoerd om te bepalen wat e
procurement voor meerwaarde kan le,'eren in de huidige competitieve wereld. Het potentieel 
van e-procurement is dat het waarde kan toevoegen en dat het de operationele kosten van een 
organisatie kan reduceren. Maar wat i:, nu eigenlijk e-procurement? Hoe moet een organisatie 
bepalen welke vorm van e-procurement het meest geschikt is en hoe moet die vorm van e
procurement dan ingevoerd warden? En welke besparingen levert dat dan op? 

De vele onderzoeken hebben besparingen berekend die erg veelbelovend zijn. Tegelijkertijd blijkt 
dat de hype e-procurement enigszins voorbij is doordat vele bedrijven de vooraf berekende 
besparingen niet weten te realiseren. :n deze onderzoeken blijkt dat met bepaalde risico's te 
eenvoudig is omgesprongen. De adop tie van de technologie bij de medewerkers en de juiste 
invoeringsmethode blijken cruciale factJren waar veel waarde aan gehecht moet warden. Indien 
deze factoren verwaarloosd warden, za het moeilijk worden de beloftes van e-procurement waar 
te maken. Dit geeft aan dater een dringende noodzaak is tot het 1) duidelijk bepalen welke vorm 
van e-procurement geschikt is voor eer organisatie en 2) het solide berekenen van de potentiele 
opbrengsten van e-procurement. 

Dit onderzoek analyseert wat de mogelijkheden van e-procurement voor Brabantia zijn om het 
inkoopproces van non-BOM goederen ,~n diensten te ondersteunen. Uiteindelijk moet dit leiden 
tot het effectiever en efficienter inkopen van de non-BOM goederen en diensten. Het 
belangrijkste is om een solide onderzoek uit te voeren dat met een neutrale blik de mogelijkheden 
voor e-procurement bekijkt. Uiteindelijk wordt ingegaan op de invoeringsmethode die het meest 
geschikt lijkt voor een bepaalde e-procurement vorm. Hierbij wordt uiteraard ruim de aandacht 
besteed aan de belangrijkste succes- en Jaalfactoren die optreden tijdens een invoering. 

De opbouw van het verslag komt overeen met de opbouw van het onderzoek. Op basis van 
Kempen en Keizer (2000) worden de volgende fases gehanteerd: orientatie, analyse, ontwerp en 
invoering. Deze fa ses zijn duidelijk tuug te vinden in het verslag en worden behandeld in 
hoofdstuk 1. 

- groot vers laat niet klein, maar snel verslaat langzaam -
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1 Het onderzoek 

Dit hoofdstuk omschrijft het onderzoek dat binnen Brabantia is uitgevoerd. De eerste paragraaf gaat in op 
de aanleiding van het onderzoek. In secti? 1.2 wordt de onderzoeksvraag gedefinieerd inclusief de te 
beantwoorden deelvragen . In paragraaf 1.3 wordt het onderzoeksmodel weergegeven en in paragraaf 1.4 
warden de methoden van onderzoek besproken. In paragraaf 1.5 is de structuur van dit rapport 
weergegeven. 

1.1 Aanleiding van het onderzo,~k 

Snelle technologische ontwikkelingen, een groeiende globalisatie van de markten en hogere 
klanteisen hebben geleid tot een sterke competitie in de markt waarin Brabantia verkeert 
waardoor er een toenemende druk ontstaan is op de verkoopprijzen . Steeds meer bedrijven 
realiseren zich hoe de inkoopstrategie kan bijdragen tot het reduceren van de kosten en het 
genereren van besparingen in bepaalde sectoren om zodoende de winstmarges te behouden. Het 
generen van inkoopsynergieen wordt zodoende steeds belangrijker om de kostprijs van 
ingekochte grondstoffen, halffabrikaten en dergelijke te verminderen. 

Dit besef is in de afgelopen jaren ook bij Brabantia gegroeid. Dit heeft geleid tot een 
nadrukkelijkere focus op de inkoopaf:leling die decentraal georganiseerd is. Brabantia is op 
verschillende gebieden actief om te kijken hoe de totale inkooporganisatie effectiever en 
efficienter kan opereren om zodoende de inkoopkosten te kunnen reduceren. Brabantia is van 
nature een productiegeorienteerd bedrijf, met een inkoopvolume van zo'n €80 miljoen (op een 
omzet van €120 miljoen). Echter de laatste jaren is het besef gekomen <lat men niet meer 
competitief kan zijn met alles in-huis Froduceren en men dus steeds meer moet uitbesteden. Er 
worden nu steeds meer halffabrikaten, eindproducten en grondstoffen uit !age lonen landen 
ingekocht. Bui ten deze ontwikkeli :1gen speelt binnen Brabantia de vraag hoe de 
inkooporganisatie nu het beste gestructureerd kan zijn. In <lit kader speelt de afweging tussen 
centraal of decentraal inkopen een bel.mgrijke rol. Binnen Brabantia is men van mening <lat er 
mogelijkheden zijn om meer centraal tE · gaan inkopen . Dit heeft geleid tot het aanstellen van een 
senior-buyer die zich bezig houdt met het centraal inkopen van enkele handelsartikelen op BOM 1 

gebied. 

Bij het analyseren van de huidige inkooporganisatie is Brabantia tot de ontdekking gekomen <lat 
het inkopen van non-BOM2 artikelen nog niet georganiseerd gebeurd . De non-BOM artikelen 
worden per productie-unit ingekocht (decentraal) waarbij de verantwoordelijkheden binnen de 
units historisch zijn gegroeid . De we;~ die ingeslagen is binnen Brabantia, om effectiever en 
efficienter te gaan inkopen, moet dus c,ok op non-BOM gebied plaatsvinden. Vandaar dat in het 
kader van inkoopontwikkeling binnen Brabantia de vraag is ontstaan om het inkopen van non
BOM producten meer te gaan structureren en hierbij de laatste technologische ontwikkelingen op 
inkoopgebied mee te nemen. E-procun~ment zou een bijdrage kunnen leveren aan het efficienter 
en effectiever inkopen op non-BOM gebied. Vandaar <lat de hoofddirectie van Brabantia e
procurement een serieuze optie vindt om haar inkoopafdeling te professionaliseren. In hoeverre 
e-procurement kan bijdragen in het professionaliseren van de inkoopfunctie om zodoende 
effectiever en efficienter te gaan inkopE·n wordt in <lit onderzoek onderzocht. De definiering van 

1 BOM staat voor Bill Of Material. Oat zijn artikelen die rechtstreeks in het eindproduct verwerkt warden. 
2 De uitgaven aan ingekochte items en services die niet direct in het product verwerkt warden, noemt men 
Non BOM (Non Bill Of Material) 
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de verschillende soorten e-procurement en de hoofddefinitie van e-procurement is omschreven 
in hoofdstuk 5 om meer gevoel te creer,~n met het begrip dat centraal staat in dit onderzoek. 

Dit onderzoek is daarom niet probleem aangestuurd, maar meer gedreven door 
inkoopontwikkelingen, waarbij het onderwerp e-procurement een nuttige bijdrage kan leveren. 

1.2 Onderzoeksvraag 

In overleg met de Technische Univeniteit Eindhoven en Brabantia zijn enkele doelstellingen 
bepaald op basis van de zojuist be:,chreven aanleiding. Dit heeft geleid tot de volgende 
onderzoeksvraag: 

Welke rol kan E-procurement spel,~n voor Brabantia voor het inkopen van non-BOM 
producten en hoe kan een dergelijke oplossing dan ingevoerd worden? 

Ter verduidelijking kort een omschrijvi1g van enkele sleutelbegrippen: 
D E-procurement (electronic procurement, elektronisch inkopen) wordt gedefinieerd als het 

gebruikmaken van internettechnolc,gie in het inkoopproces (Harink, 1999)3• 

□ De uitgaven aan ingekochte producten en services die niet direct in het product verwerkt 
worden, noemt men NON BOM. 

De onderzoeksvraag kan worden opgecleeld in de volgende onderzoeksdeelvragen: 

1 Welke E-procurement toepassilgen kunnen succesvol zijn voor Brabantia op non-BOM 
gebied? Hierbij wordt succesvol gedefinieerd als het verkrijgen van een positieve 
investeringsindicator die de investeringen ten opzichte van de besparingen zal meten en 
uit zal strijken over enkele jarer.. 

2 In hoeverre is Brabantia klaar voor een Internet gebaseerde toepassing als e-procurement 
(= e-readiness)? 

3 In hoeverre past e-procuremen1 bij de doelstellingen die Brabantia voor ogen heeft, ofwel 
hoe groot is dee-willingness van Brabantia? 

4 Hoe zou een gewenste e-pro,:urement toepassing gei"mplementeerd moeten worden 
binnen Brabantia? 

Doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de e-procurement mogelijkheden voor Brabantia 
alsmede eventuele invoering van de gcschikte vorm van e-procurement. Waarbij een eventuele 
invoering moet leiden tot het effectieve1 en efficienter functioneren van het inkoopproces. 

Deliverables van dit project zijn gereiateerd aan de onderzoeksvraag en zijn: 

1 Een uitgewerkte Business Case (kosten - baten analyse) voor een e-procurement 
toepassing die past binnen Bral:antia . 

2 Een invoeringsplan dat als dc,el heeft het verbeteren van het inkopen op non-BOM 
gebied . Onder het verbeteren , an het inkopen op non-BOM gebied wordt verstaan het 
effectiever en efficienter inkopen. Effectief inkopen wordt gezien als de mate waarin, 
uitgaande van een gekozen actie, aan een doe! wordt voldaan (Van Weele, 2002). 

3 ln hoofdstuk 5 zal uitgelegd warden waarc m voor deze d efinitie gekozen is. 
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Efficient inkopen wordt omschreven als de relatie tussen geplande en werkelijke 
gemaakte offers om het eerder geplande doel te behalen (Van Weele, 2002). 

1.3 Onderzoeksmodel 

Een onderzoeksmodel structureert het hele onderzoek, doordat het logische stappen definieert 
die moeten leiden tot het realiseren van het doel van dit onderzoek. Het hiergebruikte 
onderzoeksmodel is gebaseerd op Verschuuren & Doorewaard (Verschuuren & Doorewaard, 
1995). De volgtijdelijke stappen warden verderop in deze paragraaf uitgelegd. 

, Orientatie 

1 

I lnteniews I 

Desk 
Research 

Literatuur 
Onderzoek 

3 

Spend 
Analyse 

Proces 
Analyse 

Fig1111r 1.1 Onderzocksmodel 

Analyse 

Overzicht 
verbeterpunten 

en EPkansen 

Ontwerp Implementatie 

7 

9 

Plan 

Evaluatie 

10 

Conclusies & 
Aanbevelingen 

11 

Evaluatie 

Het doe! van de orientatiefase is het verzamelen van informatie die intern beschikbaar is. Buiten 
het verzamelen van de interne informatie warden ook interviews afgenomen met werknemers 
van Brabantia die op de een of andere manier te maken hebben met het onderzoek. Naast deze 
interne zoektocht naar informatie wordt middels een literatuuronderzoek een begrippenkader 
geschetst. Het literatuuronderzoek heeft als doel het meenemen van de laatste ontwikkelingen in 
dit onderzoek. 
In de analysefase wordt zowel een financiele - als een procesanalyse uitgevoerd. De informatie 
voor de financiele analyse komt voort uit de boekhoudkundige gegevens van Brabantia en uit de 
interviews met de betrokkenen. Uiteindelijk geeft de financiele analyse een inzicht in de 
categorieen (producten, diensten en goederen) die het zwaarst drukken op het totale 
inkoopvolume. De input voor de procesanalyse komt voort uit de interviews die met de 
betrokken inkopers en <liens superieuren zijn gehouden. Deze twee analyses zijn samen met de 
bevindingen uit het literatuuronderzoek de input van de verbetermogelijkheden voor Brabantia. 
Dit kan omschreven warden als de te voeren strategie op non-BOM gebied. 
Op basis van deze strategie wordt een ontwerp voor Brabantia gemaakt waarin de te voeren 
strategie op e-procurement gebied is omschreven. Het ontwerp betreft een e-procurement 
oplossing voor een bepaald inkooppakket. De e-readiness en e-willingness van Brabantia speelt 
hierin een belangrijke rol. Dit aangezien eerst beoordeeld moet warden of Brabantia wel klaar is 
voor een e-procurement toepassing. 
Uiteindelijk wordt voor het ontwerp een kosten-baten analyse uitgevoerd waarna een 
invoeringsplan geschreven wordt voor de ontworpen oplossing. Het invoeringsplan gaat in op 
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de wijze waarop de oplossing ingevoerd moet worden of gaat in op de stappen die Brabantia nog 
moet ondernemen alvorens men tot de invoering kan overgaan. 
Uiteindelijk wordt het onderzoek afgesloten met de conclusies en aanbevelingen en vindt er een 
evaluatie plaats. 

1.4 Methoden van onderzoek 

In dit project wordt gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden: 

D Literatuuronderzoek: 
Er heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden waarbij recente literatuurstukken input zijn 
van het uit te voeren onderzoek. Hierbij zijn zowel academische als populaire 
literatuurstukken meegenomen. 

□ Interviews binnen Brabantia: 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het interviewprotocol, zie bijlage 2. De ge"interviewden 
zijn gekozen op basis van hun functies. De Unit-leiders, logistiek managers, de inkopers en 
de uiteindelijke bestellers zijn ge"interviewd evenals andere betrokkenen bij het project. 
Waaronder de financiele mensen en de IT verantwoordelijken binnen Brabantia. Na 
uitvoering van de interviews worden de resultaten aan de gemterviewden zelf voorgelegd . 
Dit noemt men de 'member-check' (Van Aken, 2000) en client om de herkenbaarheidvaliditeit 
in te schatten. De reacties van de ge"interviewden worden dan verder gebruikt om de 
resultaten aan te scherpen. 

D Expertinterviews: 
Interviews met leveranciers van EP software (Ariba, Pinkroccade) en interviews met 
bedrijven die al een EP toepassing ge"implementeerd hebben vallen onder de 
expertinterviews. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de 'member-check'. De bedrijven 
die ge·interviewd zijn, zijn gekozen op basis van beschikbaarheid en affiniteit met het 
ooderzoek. Evenals de reden dat er contacten bestonden met de betreffende personen via 
Brabantia of de TU/ eindhoven. Hierbij is het belangrijkste criteria de ervaring met e
procurement van de geselecteerde bedrijven. 

D Dataverzameling: 
Dataverzameling vindt plaats op 2 manieren. (1) De binnen Brabantia aanwezige data wordt 
gecheckt t.o.v. de werkelijkheid. Dit houdt in dat de boekhoudkundige gegevens op 
steekproefbasis gecontroleerd zijn ten opzichte van de werkelijke facturen en bestelbonnen. 
(2) De financ iele gegevens die betrekking hebben op boekjaar 2003 zijn voorgelegd aan het 
managementteam van Brabantia, middels een presentatie, waarna het management team 
deze gegevens geaccordeerd heeft. 

□ Observeren: 
Onder observeren wordt hier verstaan het observeren van de werkmethoden van de 
bestellers om zodoende de processen die geschetst zijn op basis van de interviews te kunnen 
verifieren. Dit komt tot uiting in de procesanalyse. 

1.5 Structuur van het verslag 

De structuur van het verslag (figuur 1.2) is gebaseerd op de stappen die ondernomen worden om 
tot het eindresultaat te komen. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de organisatie van 
Brabantia waarbij de focus ligt op de inkopers binnen deze organisatie en de filosofie die heerst 
binnen Brabantia . In hoofdstuk 3 wordt een financiele analyse uitgevoerd om zodoende meer 
inzicht te krijgen in de inkoopkosten. Een procesanalyse analyseert de huidige processen binnen 
Brabantia en is te vinden in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft het literatuuronderzoek weer, waarbij 
de relevante literatuurstukken gerelateerd aan dit onderzoek besproken zijn. Hoofdstuk 6 
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beschrijft een basisstrategie op non-BOM gebied op basis van de conclusies uit de voorgaande 
analyses. Hoofdstuk 7 gaat in op de EPOS methode, om de readiness & willingness van Brabantia 
in kaart te brengen. Hoofdstuk 8 geeft een kosten-baten analyse van een EP toepassing. Het 
invoeringsplan wordt beschreven in hoofdstuk 9 waarna hoofdstuk 10 afsluit met de conclusies 
evenals een evaluatie van het gehele project. 

Orientatie H1 Het Onderzoek 

H2 Brabantia 

------------------------------------ .. --------------- ---------------------------------------------------, ------
H3 Financiele Analyse 

Analyse 

Ontwem 

lmplementatie 

Evaluatie 

Fig1111r 1.2 Structuur van het vers lag 

H4 Procesanalyse 

HS Non-BOM strategie & 
Diagnose 

H7 E-Readiness & 
E-willingness 

HB Business Case 

H9 lnvoeringsplan 

H10 Conclusies 

H5 E-Procuremenl 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van Brabantia, het bedrijf waar dit onderzoek plaatsvindt. 
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2 Projectomgeving 

In dit hoofdstuk wordt een bee/d geschetst van de organisatie van Brabantia. Ooelstellingen en m1ss1e 
warden besproken in paragraaf 2.1. Paragraaf 2.2 gaat in op de assortimentsstrategie en sectie 2.3 beschrijft 
de organisatie binnen Inkoop Brabantia. Paragraaf 2.4 beschrijft de recente ontwikkelingen binnen 
Brabantia en de samenvatting van dit hoofdstuk is te vinden in sectie 2.5 

2.1 Brabantia0 

Brabantia is een wereldwijde producent van huishoudelijke artikelen. Het hoofdkantoor van 
Brabantia is gevestigd te Valkenswaard, waar zich ook een productielocatie bevindt. Brabantia 
heeft 6 productielocaties, waarvan er 1 in Azie ligt en vele verkoopkantoren over de hele wereld. 
De omzet van Brabantia in 2003 betreft zo'n € 120 miljoen, waarbij de visie is dat men wil groeien 
naar een minimale omzet van€ 150 miljoen in 2005. Brabantia biedt werk aan zo'n 900 mensen, 
wereldwijd. [Brabantia intranet] Bijlage 1 laat de organisatiestructuur van Brabantia zien, waarbij 
duidelijk wordt dat alle units decentraal warden geleid, maar waarbij het beleid centraal wordt 
opgesteld. 

2.1.1 Historie, nu en de toekomst 

Brabantia is een onderneming met een rijke traditie, een familiebedrijf gerund door engineers en 
'echte' werklui. Coed en professioneel vakmanschap is altijd de drijfveer achter het succes 
geweest. Oat begon meer dan 80 jaar geleden bij de oprichting met zo'n 15 mensen in een klein 
fabriekje in het Nederlandse dorpje Aalst. Nu zijn de producten in geheel Europa gekend om hun 
hoge kwaliteit en duurzaamheid en de garanties op deze producten zijn ongeevenaard. Brabantia 
is erg trots op haar reputatie. 
Het eigen maken van professionele vaardigheden blijft het hoofddoel; de kwaliteit van alles wat 
Brabantia maakt blijft de belangrijkste graadmeter. Oat is de kern van Brabantia . 

Vandaag de dag warden de vaardigheden die benodigd zijn om Brabantia te Iaten groeien 
uitgevoerd door specialisten. Specialisten op allerlei gebieden moeten ervoor zorgen dat de 
positie als een van de leidinggevende producenten van huishoudelijke artikelen behouden blijft. 
Het succesvol willen zijn, richt zich met name op de klanten en komt tot uitdrukking in de missie 
die men uitdraagt binnen deze onderneming. Deze is als volgt: 

We and our partners want success by satisfied and repeat buying end consumers with 
functional, desirable and timeless products for kitchen and home. 

Ter verduidelijking wordt onder 'wij' de aandeelhouders en het Brabantia-team verstaan, de 
partners zijn zowel klanten als toeleveranciers. Succesvol definieert men als het behalen van 
winst en groei en terugkomende eindklanten zijn klanten die ook andere Brabantia producten 
kopen, als zijnde merkentrouw. 

In lijn met de missie heeft Brabantia een aantal kernactiviteiten5 gedefinieerd die hoog in het 
vaandel staan. Er warden binnen Brabantia 4 kernactiviteiten onderscheiden: 

4 De informatie in dit hoofd stuk is verkregen van het intranet van Brabantia, alsook het internet 
www.brabantia .com en de interviews met werknemers van Brabantia. 
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1. Coed omgaan met het merk is kernactiviteit nummer l; Het kloppende hart van Brabantia 
wordt gevormd door het merk. Iedere actie die ondernomen wordt is clan oak afgestemd op 
de missie en het merk. Het idee is dat door gebruikmaking van het merk meer winst gemaakt 
kan warden en/ of sneller groei tot stand kan komen. In ieder land moet het merk clan oak 
hetzelfde gevoel oproepen. 

2. Kernactiviteit 2 is het vinden van de juiste mensen om in de hele keten de groei van het 
bedrijf te ondersteunen. Wat de strategie oak is, zonder de juiste mensen is niets mogelijk. 

3. Coed omgaan met de ontwikkeling van nieuwe producten is kernactiviteit nummer 3. New 
Product Development (NPD) zal namelijk zorgen voor een verdere stimulering van het merk 
en de merkgroei. 

4. Kernactiviteit 4 is het er voor zorgen dat Brabantia kan leveren op het moment dat de klant 
dit van hen verwacht. Hierbij streeft men naar een zo hoog mogelijk serviceniveau. 

Het begrijpen van deze kernactiviteiten zal ervoor zorgen dat bepaalde keuzes in dit onderzoek 
duidelijk warden. 

Brabantia ziet de producten die vandaag geproduceerd warden als de verkoopartikelen van 
morgen. De producten van Brabantia zijn dusdanig ontwikkeld dat ze hun stijl en prestaties 
behouden gedurende de toekomst. Vandaar dat Brabantia omschreven kan warden als een solide 
onderneming met solide producten voor nu en in de toekomst. 

2.2 Assortimentsstrategie 

Brabantia richt zich op 5 verschillende productcategorieen. Te weten: (1) Afvalverzamelen, (2) 
wasbehandeling, (3) voedselbereiding, (4) voedselopslag en (5) ijzerwaren. 
Onder afvalproducten vallen de pedaalemmers, prullenbakken, pedaalemmerzakken e.d. Deze 
warden voornamelijk geproduceerd in Overpelt (Belgie) . Wasbehandeling is een 
productcategorie waaronder strijktafels, droogmolens en wasboxen vallen. Productie hiervan 
vindt plaats in Roden (Nederland). De categorie voedselbereiding bestaat uit een uitgebreide en 
complete serie keukenhulpmiddelen voor de keuken. Deze producten warden aangeleverd 
vanuit China door de toeleveranciers aldaar. Onder voedselopslag vallen de broodtrommels, 
voorraadbussen en koektrommels. Deze warden deels in Valkenswaard (Nederland) 
geproduceerd en deels in Overpelt. Tenslotte de categorie ijzerwaren, deze warden in Emmerich 
(Duitsland) geproduceerd en dit zijn voornamelijk brievenbussen en geldcassettes. 
In de hele keten, in alle activiteiten en in alle vormen van aandacht warden de categorieen bij 
Brabantia gelijkwaardig behandeld. 

2.3 Inkoop binnen Brabantia 

Dit rapport zal ingaan op het inkopen van de Non-BOM artikelen binnen Brabantia. In dat kader 
is de inkooporganisatie dus relevant. Inkoop is binnen Brabantia decentraal georganiseerd. Aile 
Productie-Units zijn voor hen eigen Unit verantwoordelijk. In deze units wordt inkoop niet als 
een staffunctie gezien maar als een onderdeel van de afdeling logistiek. Dat wil zeggen, de 
inkopers die Brabantia heeft warden aangestuurd door de logistieke managers van de plants. Per 
productie unit warden 1 of 2 inkopers onderscheiden die zich voornamelijk bezig houden met 
het inkopen van BOM goederen. Het inkopen van non-BOM is erg divers. De 

5 Definitie kernactiviteit binnen Brabantia : Een kernactiviteit is een activiteit die zo belangrijk is dat u hem in 
eigen hand moet houden [C.W.T. v. Elderen, juli 2002, mission statement]. 
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verantwoordelijkheden hiervoor liggen per unit bij verschillende mensen, waarbij enkele 
artikelgroepen centraal worden ingekocht maar vele goederen en diensten decentraal worden 
gekocht. Meer informatie hierover volgt in hoofdstuk 4, de procesanalyse. 

Een speciale plaats is ingeroosterd voor de artikelen die vanuit China komen. De Corporate 
Manager Purchasing is hier verantwoordelijk voor. De eindverantwoordelijke op inkoopgebied is 
de directeur productie. Inkoop is ten alle tijden een functie geweest die tot doe! had productie te 
ondersteunen door te zorgen dat alle producten op tijd aanwezig waren. Doordat kwaliteit het 
belangrijkste element is binnen Brabantia, zoekt men ook leveranciers die aan deze kwaliteit 
kunnen voldoen. Vee! leveranciers kunnen niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van 
Brabantia. Dit zorgt ervoor dat de inkopers met hun selectieprocedure vaker slechts enkele 
leveranciers (soms slechts een) hebben waardoor hun speelruimte om te onderhandelen klein is. 
Op basis van kwaliteit, tijd en kosten ligt de nadruk bij Brabantia dus duidelijk op kwaliteit 
(Hoofd M&D). Echter niet alle goederen dienen kwaliteit als belangrijkste aspect te hebben. Elk 
product kan opgebouwd zijn uit andere specificaties. Dit ter verduidelijking van de situatie bij 
Brabantia. 

De laatste jaren zijn er echter enkele ontwikkelingen op inkoopgebied gaande. De mogelijkheden 
voor centraal inkopen moeten beter benut worden. Brabantia heeft namelijk gemerkt dat er 
meerdere overeenkomsten tussen de verschillende Units zijn . Dit betekent dat bepaalde units met 
dezelfde leverancier werken, waarbij beide units hun eigen contracten hebben. In deze situatie 
wordt geen gebruik gemaakt van schaalvoordelen om zodoende een betere prijs te krijgen bij de 
leverancier. Het afsluiten van grotere afroepcontracten lijkt in deze situatie financieel gunstiger. 
Tevens wordt een leverancier dan eenmalig beoordeeld vanuit Brabantia i.p .v . beoordeling 
vanuit elke Unit. De werkverhoudingen zijn voorheen meestal historisch gegroeid waarbij 
niemand opgemerkt heeft dat er met een en dezelfde leverancier gewerkt werd vanuit meerdere 
vestigingen. Door centraal te gaan inkopen wordt er meer synergie gecreeerd. Oat wil zeggen dat 
er ge'inventariseerd moet worden met welke leveranciers en volgens welke methoden er binnen 
Brabantia gewerkt wordt, waarbij de beste methoden en leveranciers gekozen kunnen worden. 
Op dit moment is er dan ook iemand in dienst genomen die voor enkele artikelgroepen 
onderzoekt of er meer centraal ingekocht kan gaan worden. De Corporate Manager Purchasing 
speelt hierin een belangrijke rol. Aan hem is de vraag gesteld hoe inkoop nu het beste 
georganiseerd kan zijn. In dat kader is deze opdracht ook ontstaan. Meer informatie over de 
precieze rol van inkoop binnen de units is te vinden in de procesanalyse, hoofdstuk 4. 

2.4 Recente ontwikkelingen 

In januari 2004 zijn enkele belangrijke beslissingen genomen binnen Brabantia ten aanzien van de 
toekomst. Zo zijn de volgende beslissingen genomen: 
o De liquidatie van de fabriek in Emmerich startend op 23 januari 2004. De productie zal 

midden 2004 worden afgebouwd. De productie van de brievenbussen zal overgaan naar de 
productielocatie in Belgie (Overpelt) . 

D Het voorgenomen besluit om de fabriek in Roden te sluiten midden 2005. De productie zal 
vanaf dan deels vanuit China komen en deels vanuit Valkenswaard. 

o Het aankopen van het gebouw (Linpac)dat naast de fabriek in Overpelt staat. Dit zal o.a. 
gebruikt worden als overflow magazijn. 

De redenen voor deze beslissingen waren: 
o Brabantia besteedt steeds meer producten uit naar het Verre Oosten, hetgeen leidt tot afbouw 

van de capaciteit in Europa . 
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□ De schaalgrootte van de fabriek in Roden zorgt voor teveel aan vaste kosten. 
□ De (cumulatieve) verliezen van de fabriek in Emmerich evenals het continu uitblijven van 

succes met de nieuwe brievenbussen (ondanks zware investering). 
□ Het gebrek aan nuttige magazijnruimte. 
□ De beeindiging van het huurcontract in Aalst. 
D De mogelijkheid om het gebouw van onze buurman (Linpac) te kopen in Overpelt. 

De consequenties voor de inkooporganisatie zijn dus dat er in de nabije toekomst minder 
productielocaties zijn, waardoor eenvoudiger centraal ingekocht kan warden. Er zijn immers 
minder decentrale units . Deze veranderingen zullen in deze scriptie meegenomen worden, zeker 
aangezien het voor eventuele e-procurement toepassingen belangrijk is om te weten hoe de 
toekomst er uitziet. 

2.5 Samenvatting 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat Brabantia bekend wil staan als een solide onderneming die 
hoogwaardige producten produceert. De intentie is om de komende jaren te blijven groeien 
waarbij de focus nadrukkelijker op de kosten zal liggen. Dit houdt in dater steeds meer aandacht 
besteedt wordt aan de manier waarop Inkoop georganiseerd is binnen Brabantia. Inkoop is 
decentraal georganiseerd waarbij er aandacht besteed wordt aan het BOM inkopen en nauwelijks 
aandacht besteed wordt aan het non-BOM inkopen. De ontwikkelingen binnen inkoop Brabantia 
hebben hoofdzakelijk te maken met de wens centraler te willen gaan inkopen en met het 
verbeteren van de organisatie op inkoopgebied. Het besluit om de productie in Emmerich als in 
Roden af te bouwen leidt tot minder units waardoor het centraler inkopen eenvoudiger kan 
plaatsvinden. Dit onderzoek voert een onderzoek uit naar het non-BOM inkopen waarbij de 
recente ontwikkelingen meegenomen worden. 

Het volgende /100Jdstuk gnat in op de kosten die gemaakt warden op Non-BOM gebied, oftewel de financiele 
analyse. 
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3 Financiele analyse 

Om uiteindelijk te kunnen bepalen welke EP toepassingen bruikbaar zijn voor Brabantia warden de 
inkoopkosten binnen Brabantia inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt midde/s een financiele analyse. £erst 
wordt er een conceptueel model behandeld dat ingaat op de inkoopkosten. Oaarna wordt de werkwijze van 
dit hoofdstuk besproke11 waarna de verschillende categorieen op Non-BOM gebied beschreven warden 
evenals de kosten van deze categorieen. Paragraaf 3.3 gnat nadrukkelijk in op de transacties die binnen a/le 
categorieen gemaakt warden. £en portfolioanalyse is uitgevoerd in paragraaf 3.4 om de posities van de 
verschillende Non-BOM categorieen duidelijker te maken. Uiteindelijk wordt in sectie 3.5 dit hoofdstuk 
samengevat. 

3.1 Inkoopkosten 

Het doe! van dit onderzoek is het bepalen van de toepassingsmogelijkheden voor e-procurement 
binnen Brabantia . Om dit te bepalen moet de impact van de verschillende EP vormen geschetst 
warden. De EP vormen hebben effect op de inkoopkosten. Dit hoofdstuk analyseert de 
inkoopkosten. Eerst wordt een model (figuur 3.1) besproken dat de inkoopkosten neerzet ten 
opzichte van de omzet. 

lnkoop
kosten 

Niet-lnkoop 
Gerelateerde kosten 

BOM 

Non-BOM 

OIK 

TIK 

SIK 

Winst 

Fig1111r 3.1 Concepf11eel model inkoopkosfen 

Omzet 

(De Boer, 2002) deelt de inkoopkosten in verschillende categorieen in, om in een later stadium de 
impact van EP ten aanzien van deze inkoopkostcategorieen te schetsen. De inkoopkosten warden 
verdeeld in: 

1. De uitgaven aan de inkoopgoederen en services direct gerelateerd aan de primaire 
activiteiten van een bedrijf. De zogenoemde DIR categorie komt grotendeels overeen met de 
categorie die BOM is genoemd in dit onderzoek. Het enige verschil ligt hem in het feit dat 
onder DIR ook de investeringen warden meegenomen die gepleegd zijn in de primaire 
processen van de leverancier of investeringen in het trainen van de arbeiders van de 
leverancier. In het begrip BOM zitten deze kosten er niet bij . Deze kosten komen dan terug in 
het non-BOM gedeelte, waardoor de totale kosten gelijk blijven. 
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2. NPR (non-BOM): NPR staat voor Non Product Related en duidt op de uitgaven aan 
inkoopgoederen en diensten die niet direct gebruikt warden in de primaire processen van 
een bedrijf. De categorie NPR die door de Boer wordt onderscheiden komt in dit onderzoek 
overeen met de non-BOM categorie. Alleen is om bovenstaande reden de non-BOM categorie 
iets uitgebreider dan de NPR categorie. De som van BOM en non-BOM is we! gelijk aan de 
som van DIR en NPR. 

3. De kosten van het uitvoeren van operationele inkoopactiviteiten, te weten bestellen, 
bewaken, nazorg en administratie. Zie hoofdstuk 4 voor een beschrijving van een traditioneel 
inkoopproces waarbij de term operationele inkoopactiviteiten verder uitgediept wordt. Deze 
kosten warden hier OIK (Operationele lnkoop Kosten) genoemd. 

4. De kosten voor het uitvoeren van tactische inkoop activiteiten, ofwel het specificeren, 
selecteren van leveranciers, het onderhandelen en het afsluiten van contracten. Zie wederom 
het traditionele inkoopproces in hoofdstuk 4. Deze kosten warden in dit onderzoek TIK 
(Tactische Inkoop Kosten) genoemd. 

5. De kosten voor het uitvoeren van strategische inkoopactiviteiten, zoals het uitvoeren van een 
spend-analyse, het ontwikkelen van inkoopbeleid e.a.z. Deze kosten warden SIK 
(Strategische Inkoop Kosten) genoemd. 

De eerste 2 categorieen zijn actuele kosten, terwijl OIK, TIK en SIK kosten zijn door het uitvoeren 
van activiteiten oftewel arbeidskosten. Een visuele weergave hiervan is figuur 3.1. Een 
kanttekening bij dit model is dat de DIR en NPR categorie kosten zijn die gereduceerd kunnen 
warden door lagere prijzen terwijl de OIK, TIK en SIK transactiekosten zijn en dus niet zo 
eenvoudig gereduceerd kunnen warden. OIK, TIK en SIK zijn uitgaven die behoren tot de 
overhead kosten. In het model van de Boer warden de uitgaven en de kusten door elkaar 
gehaald. 

In dit hoofdstuk warden de actuele inkoopkosten onderzocht. Aangezien de focus ligt op de non
BOM goederen wordt deze categorie verder uitgediept ten aanzien van de verschillende 
categorieen die op non-BOM gebied onderscheiden worden voor Brabantia. 

De informatie in dit hoofdstuk is verkregen vanuit het financiele systeem dat Brabantia gebruikt 
in samenwerking met de controllers en de administrateurs van Brabantia . De gegevens uit het 
financiele systeem zijn op steekproefbasis gecheckt met de werkelijke uitgaven die er gepleegd 
zijn door de fysieke facturen in t~ zien of door kostenoverzichten van de verantwoordelijke 
mensen op te vragen. De gegevens die in dit hoofdstuk staan kunnen dus als werkelijk aangezien 
warden. De getallen die in dit hoofdstuk staan hebben betrekking op boekjaar 2003 binnen 
Brabantia . 

3.2 Financiele basis 

In de onderzoeksopzet is duidelijk gemaakt dat dit rapport zich alleen richt op het inkopen van 
de non-BOM goP.deren binnen Brabantia. Buiten het inkopen van non-BOM goederen, koopt 
Brabantia ook productiegebonden materialen en grondstoffen in, de zogeheten BOM producten. 
Het totale inkoopvolume van Brabantia in het jaar 2003 betreft zo'n € 74,9 Miljoen. In figuur 3.2 
is te zien hoe dit verdeelt is over BOM en non-BOM goederen. De waarde van het pakket waar 
dit verslag zich op richt betreft dus zo'n € 27,8 Miljoen. 
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Deze € 27,8 Miljoen is verdeeld over 20 Units, waarbij een Unit staat voor een productielocatie of 
een verkoopkantoor. In bijlage 3 (figuren a t/m v) is de verdeling van de Non-BOM uitgaven per 
Unit per categorie te vinden. Tevens zijn de uitgaven op non-BOM gebied uitgesplitst in 
verschillende boekhoudkundige posten, zie bijlage 4 voor een beschrijving van de betekenis van 
deze posten . Deze hoofdposten zijn de basisposten van waaruit de financiele analyse plaatsvindt, 
zie figuur 3.3 voor een visuele weergave van de kosten per categorie. Van Weele (Van Weele, 
2002) verdeelt de non-BOM uitgaven in 4 verschillende posten, te weten: (1) MRO-artikelen 
(Maintenance, Repair and Operating artikelen), (2) Diensten, (3) lnvesteringsgoederen en (4) 
Kant-en-klare goederen (hier vindt dus geen bewerking meer aan plaats). Op basis van de 
toegankelijkheid van de financiele gegevens evenals de link met de E-procurement 
mogelijkheden is besloten dit rapport te richten op de MRO goederen en de diensten. Binnen 
Brabantia zijn de non-BOM kosten MRO goederen en diensten. 

In figuur 3.3 is te zien hoe de non-BOM uitgaven verdeeld zijn over de verschillende 
kostencategorieen. Deze grafiek is gemaakt met data uit het financiele systeem. 
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Grafiek 3.3 laat zien dater 2 duidelijke aanwezige inkoopsegmenten (Advertising en Transport) 
zijn. Belangrijkste segment zijn de Advertising kosten, dit zijn kosten die gemaakt warden door 
de Marketing afdeling (M&D = Marketing & Development) van Brabantia. De post 'Advertising' 
wordt onderverdeeld in 4 subposten, te weten: 
D M&D Inkoop Brandbuilding; 
D M&D Inkoop Nationale activiteiten; 
D Reklamekosten; 
D Inkopen reclame vorig jaar / lopende jaar. 
Binnen de post 'advertising' is M&D Inkoop Brandbuilding de zwaarste kostenpost (> € 5 Milj.). 
De M&D afdeling is gevestigd in Aalst, waardoor het grootste gedeelte van de kosten ten goede 
komt aan Unit Nederland (zie bijlage 3 figuur a). De hoge kosten op 'advertising' gebied kunnen 
verklaard warden door het feit dat Brabantia een marketing gedreven organisatie is. Het succes 
van Brabantia hangt, buiten de kwaliteit van de producten, grotendeels af van de kracht van 
marketing en ontwikkeling. In paragraaf 3.3 wordt dieper ingegaan op de transacties die op 
Advertising gebied warden gemaakt om zodoende meer inzicht in deze categorie te krijgen. 

Het tweede belangrijke inkoopsegment, die uit figuur 3.3 te halen valt, is transport (incoming 
freight + distribution freight = € 7 Mil). De posten 'distribution freight en incoming freight' 
warden samengenomen aangezien het beide transport betreft. Incoming freight betreft het 
transport van de grondstoffen en facilitaire goederen ten behoeve van Brabantia, terwijl 
'distribution freight' het distributieverkeer is naar de klanten toe in de verschillende landen. De 
'incoming freight' kosten warden hoofdzakelijk gemaakt voor unit Nederland (zie bijlage 3 
figuur b). Dit komt doordat in Valkenswaard een grondstoffenmagazijn aanwezig is en alle 
productiegerelateerde goederen dus eerst langs Valkenswaard komen. De kosten voor distributie 
zijn meer verdeeld over de verschillende units (bijlage 3 figuur c). Aangezien er procentueel ("" 
25% v /h totaal) veel geld gespendeerd wordt aan transport warden in paragraaf 3.3 de 
transacties op transportgebied nader bekeken. Naast deze 2 inkoopsegmenten zijn er een groot 
aantal andere categorieen die betreffende waarde niet veel verschillen. Deze categorieen samen 
zijn goed voor zo'n € 13 Miljoen. Deze kosten warden ook meegenomen in dit verslag. 

Grafiek 3.4 geeft een overzicht van de non-BOM kosten per Unit. Dit overzicht is gecreeerd met 
behulp van data uit het financiele systeem. 
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Uit grafiek 3.4 blijkt dat de meeste kosten worden gemaakt voor Unit Nederland. Onder Unit 
Nederland vallen de productielocaties van Valkenswaard en Roden evenals de locatie Aalst 
(waar Marketing & Development en IT gevestigd zijn) en verkoop Nederland. Een overzicht van 
de betekenis van de verschillende units is te vinden in bijlage 4. Uit deze grafiek kan 
geconcludeerd worden <lat de kosten van Unit Nederland verder uitgediept dienen te worden 
aangezien Unit Nederland meer dan de helft van de totale non-BOM kosten voor zijn rekening 
neemt. De kosten binnen Unit Nederland worden in de volgende paragraaf verder uitgediept 
door te kijken naar de transacties die binnen Unit NL geplaatst zijn. 

3.3 Transactieoverzicht 

Om uiteindelijk te kunnen bepalen of bepaalde e-procurement toepassingen bruikbaar kunnen 
zijn voor Brabantia, zijn de verschillende categorieen verder uitgediept ten aanzien van het aantal 
(#) facturen6 per categorie, de kosten en het # leveranciers per categorie. Deze gegevens zijn 
namelijk nodig om de impact van een EP toepassing te kunnen schetsen voor een organisatie. In 
dit transactieoverzicht wordt gestart met de belangrijkste inkoopsegmenten (advertising & 
transport) die in de vorige paragraaf ge'identificeerd zijn . 

3.3.1 Advertising Transacties 

Figuur a uit bijlage 3 laat zien <lat de meeste advertising kosten ("" 80%) gemaakt worden voor 
Unit Nederland. Vandaar dat de advertising kosten voor Unit NL verder uitgediept zijn t.a.v. het 
aantal financiele transacties, ofwel facturen, die er gepleegd zijn. Uit de financiele gegevens is 
tabel 3.1 ontstaan die per deelcategorie laat zien hoeveel transacties (=facturen) er gepleegd zijn, 
wat de belangrijkste leveranciers zijn, en wat de waarde per factuur is. 

a e .1 A Tb 13 d vertising k osten nit e e r an U Nd I d uitgesp itst 

Categorie Belangrijkste leveranciers Totaal # Facturen Gem.waarde ! 
Bedra2 ner factuur leveranciers 

Brand Building 

Nationale 
Activiteiten 

Reklamekosten 

Inkopen reklame 
lop. Jaar / vorig jaar 

EINDTOTAAL 

Tabet 3.1 leidt tot de volgende opmerkingen: 
D 'Brand Building' is de subcategorie die de meeste kosten met zich meebrengt. Binnen BB zijn 

er 3 hoofdleveranciers te vinden. Te weten: (1) Mediacenter, (2) TBWA en (3) Mindshare. De 
verdere kosten zijn ondergebracht bij een groot aantal andere leveranciers. De gemiddelde 
waarde per factuur is relatief hoog. De kosten bij leverancier Mediacenter zijn hoog 

6 ln dit onderzoek wordt het aantal facturen per definitie gelijkgesteld aan het aantal transacties. In de 
praktijk zullen het aantal transacties ongeveer 1,5 maal zo groot zijn als het aantal facturen . De oorzaak 
hiervan is het aantal deel leveringen. 
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aangezien Mediacenter het mediabureau is voor Brabantia wat inhoudt dat Mediacenter 
verantwoordelijk is voor het grootste dee! van de reclameactiviteiten. I-let aantal transacties 
met Mediacenter zou idealiter verder teruggedrongen kunnen worden door wekelijks te gaan 
factureren of zelfs maandelijks. De mogelijkheden hiervoor zullen onderzocht worden. 

D Binnen de subcategorieen ' Nationale Activiteiten' en 'Reclamekosten' zijn geen leveranciers 
te vinden die zich betreffende grootte onderscheiden van de rest. Er worden binnen deze 
categorieen vele transacties gepleegd, waarvan de oorzaak ligt in het grote aantal 
leveranciers. De post 'Reclamekosten' bevat veel leveranciers aangezien in deze categorie de 
winkelketens vallen waar Brabantia reclame mee maakt. Denk dan aan de Blokker, Praxis, 
V&D etc. I-let terugdringen van het aantal leveranciers is hier dus niet eenvoudig toepasbaar. 

D De categorie 'Inkopen reclame lop. / vorig jaar' wordt gebruikt om de bouwkosten van de 
beursstand op te boeken. Brederode is de aangewezen Ieverancier om de stand te bouwen. 
I-let betreft hier dan het bouwen van de stand die nodig is voor de beurs in Frankfurt. Dit zijn 
jaarlijks terugkerende kosten. De beurs in Frankfurt wordt namelijk een keer per jaar 
gehouden. Interessant aspect bij het inkopen van een stand is de manier waarop deze stand 
ingekocht wordt. De betrokkenheid van Inkoop is hier gewenst. Echter in 2002 is het de 
eerste keer geweest dat Inkoop betrokken is geweest bij het inkopen van deze stand . De 
betrokkenheid van inkoop is positief ervaren binnen Brabantia aangezien er een besparing is 
gerealiseerd bij het inkopen van de stand. 

3.3.2. Transport Transacties 

In tabel 3.2 zijn de transportkosten voor Brabantia te zien. Deze tabel is gegenereerd uit de 
financiele transacties uit Easy Open (het financiele systeem van Brabantia). De 'incoming freight' 
kosten worden verdeeld per leverancier omdat deze kosten bijna volledig gemaakt worden voor 
Unit NL. De 'distribution freight' kosten worden verdeeld per land, omdat distributie per land 
geregeld wordt. 

Tb 132T a e ransact1es op transportge 1e 

Categorie Belangrijkste leveranciers Totaal # Facturen Gem.waarde t 
Bedrae: oerfactu,h leveranciers 

Incoming Freight 

Distribution 
Freight 

EINOTOTAAL 

Op basis van de bovenstaande transactietabel kunnen de volgende opmerkingen geplaatst 
worden op transportgebied: 

D Incoming Freight: Er wordt een groot aantal transacties gepleegd met de grootste 
leveranciers in deze categorie. Dit komt doordat er wekelijks meerdere transporten 
plaatsvinden die stuk voor stuk gefactureerd worden. Wekelijks factureren zou voor de 
administratie een verlichting zijn. De mogelijkheden om wekelijks te gaan factureren worden 
onderzocht door de transportmanager. 

D Distribution Freight: Op distributieniveau worden er erg veel kosten gemaakt voor de 
distributie in Engeland . Nederland is daarna de grootste kostenpost, maar deze kostenpost is 
aanzienlijk kleiner dan Engeland. De redenen voor de hoge kosten van het Engelse 
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distributieverkeer zijn, volgens de transportmanager: (1) De niet strategische startplaats 
Nailsea . Dwz dat de plaats Nailsea geografisch niet gunstig ligt ten opzichte van de klanten 
die bevoorraad moeten warden. (2) Delange trajecten naar de klanten waarbij van Zuid-West 
Engeland naar het Oosten gereden moet warden. Deze 2 aspecten zorgen voor een hoge 
kostenpost, waarnaar eens serieus gekeken moet warden. Het distributieverkeer in Engeland 
wordt ter plekke ingekocht terwijl al het andere transport ingekocht wordt door de 
transportmanager van Brabantia . Directe leveringen vanuit Nederland naar enkele Engelse 
klanten zou een optie kunnen zijn om de distributiekosten in Engeland te reduceren . 

□ Transport is een hefboomproduct, d.w.z. dat de prijzen veel fluctueren en dat de leveranciers 
makkelijk uitwisselbaar zijn. Dit houdt in dat op transportgebied niet gewerkt wordt met 
lange termijn afspraken maar dater slechts korte termijn contracten/prijsafspraken zijn. 

Deze opmerkingen warden verderop in dit verslag meegenomen. 

3.3.3. Transacties binnen Unit Nederland 

Zoals eerder aangegeven ligt de focus niet alleen op de 2 belangrijkste inkoopsegmenten maar 
meer ook op de andere segmenten die kosten genereren voor Unit Nederland . Figuur 3.3 heeft 
immers laten zien dat op non-BOM gebied de meeste kosten gemaakt warden door Unit 
Nederland ("" 56%). Yandaar dat bijlage 5 een overzicht laat zien van de kosten per categorie 
aangevuld met het # facturen, gemiddelde en totale waarde van die transacties. De tabel is 
gerangschikt op basis van het grootste aantal facturen. De post 'advertising' is in dit overzicht 
opgesplitst in zijn 4 deelcategorieen om zodoende een beter beeld te krijgen. 

In bijlage 5 is een tabel te vinden die enigszins overeenkomt met tabel 3.3. Deze tabel geeft aan 
met welke leveranciers vele transacties warden gepleegd . Dit overzicht is dus niet per categorie 
maar per leverancier opgebouwd. De observaties en conclusies die voortkomen uit deze tabel 
warden verderop in dit hoofdstuk behandeld. 

Tbl33T a e .. ransact1es per categone me us1e manc1ee . I . ff I b I e ang 
Productcategorie # Facturen Totaal bedrag % orders I Gemiddeld 

van die v/h totaal I bedrag per 
facturen factuur 

Incoming Freight 
General Expenses 
TD Mat- Fixed Assets 
TD Mat - Plant. & Mach. 
Travel 
Communication - tel kosten 
TD Mat- Buildings Maint. 
Temp Employment 
Distribution Freight 
Advertising - Brand building 
Memberships 
M&DR&DCost 
Advertising - Reklame 
Packing Expenses 
Professional Expenses 
Energy 
TD Mat gr 88 & 89 
TD Mat Toolings & Stamps 
Advertising - Nat. Act. 
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Education 
Communication - Porto 
Lease 
Rent 
Td Mat- test & Exp. 
Aud renumeration 
Advertising - Ink reklame vorig jaar 

TOT AAL Unit Nederland 

Uit deze tabel blijkt dat er een hoog aantal facturen binnenkomen op transportgebied en dat 
betekent dus dat het aantal transacties op transportgebied hoog is. Andere categorieen met een 
hoog aantal transacties zijn: (1) General Expenses en (2) de Technische Dienst (TD) Materialen 
(fixed assets + plant. & mach. + Buildings Maintenance etc.). Ook binnen de categorieen 
Communication en Temp. Employment warden vele transacties gepleegd. Kijkend naar de 
kosten dan zijn de categorieen Transport en Advertising de categorieen die voor de hoogste 
kosten zorgen. Dit was echter al erkend in de vorige paragraaf. 

General Expenses & TD Materialen 
Binnen deze categorieen is het aantal transacties hoog en de gemiddelde waarde per transactie is 
laag. Bijlage 5 laat zien dat er voor deze categorieen vele transacties gepleegd warden met de 
volgende leveranciers: (1) BT Nederland (233 transacties/jaar); (2) Technische Unie BV (137 
transacties/jaar); (3) Kan (132 transacties/jaar) . De vele transacties warden veroorzaakt doordat 
het voornamelijk kleine bestellingen zijn. De financiele waarde van de bestelde producten is niet 
hoog. Dit betekent dat de operationele kosten voor het bestellen bij deze categorieen procentueel 
hoger zijn dan bij andere categorieen. Er moet dus aandacht besteedt warden aan het 
operationele bestelproces. Tevens moet de facturatiemethode bekeken warden, om te analyseren 
of het aantal facturen niet teruggedrongen kan warden door met verzamelfacturen te werken. In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het operationele inkoopproces voor deze categorieen. 

Communication 
Binnen deze categorie vinden vele transacties plaats. Het merendeel van deze transacties wordt 
gepleegd met leverancier Debitel (zie bijlage 5). Er warden meer dan 300 transacties op jaarbasis 
gepleegd met Debitel. Dit komt doordat Brabantia meerdere gebruikers van het mobiele 
telefoonnetwerk heeft en er voor iedere gebruiker een factuur gestuurd wordt. De mogelijkheden 
om maandelijks te gaan factureren zijn besproken met Debitel. Dit zou een ontlasting zijn voor de 
administratie. 

Temporary Employment 
Het grate aantal transacties binnen deze categorie komt doordat Brabantia met meerdere 
uitzendkrachten werkt. Voor iedere uitzendkracht wordt een factuur gestuurd met 
urenverantwoording. In bijlage 5 is te zien dat er voornamelijk met Randstad gewerkt wordt. 
Brabantia heeft een contract met Randstad dat ieder jaar herzien wordt door de P&O manager 
van Brabantia. In deze bespreking moet onderzocht warden of er geen methode is om efficienter 
te factureren, waardoor beide partijen hier voordeel van trekken. De processen binnen de 
categorie Temp Employment warden beschreven in hoofdstuk 4, de procesanalyse. 

De conclusies in deze paragraaf zullen input zijn bij het schetsen van de strategie die op non
BOM gebied toegepast moet warden, deze strategie beschrijving is te vinden in hoofdstuk 6. Om 
een strategie te kunnen schetsen voor een artikelgroep, kan gebruik gemaakt warden van de 
Kraljic portfolio (Kraljic, 1983). De portfolio voorziet in de mogelijkheid om de risico's van de 
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onderneming in haar inkoopmarkt te identificeren en te analyseren. Vandaar dat de verschillende 
non-BOM categorieen in de Kraljic portfolio geplaatst worden om in een later stadium de 
strategie per segment te kunnen schetsen. 

3.4 Portfolio analyses 

Concluderend uit de vorige paragrafen kan dus gesteld worden dat Brabantia met een groot 
aantal leveranciers samenwerkt. Het samenwerken met leveranciers kan op een aantal manieren. 
De basis van inkoop ligt dus eigenlijk in relatiebeheer. Immers niet met elke leverancier zul je een 
zelfde relatie willen opbouwen. 
Re la ties verschillen van "gewone" koop- en verkooporders tot het vormen van partnerships, 
afhankelijk van de te voeren strategie. Kraljic heeft een manier ontwikkeld om de verschillen in 
de relaties inzichtelijk te maken. Kraljic introduceerde deze portfolio-aanpak om te kunnen 
bepalen welke strategie als bedrijf gevoerd moet worden met bepaalde leveranciers. Het 
algemene idee achter deze aanpak is het minimaliseren van het toeleveringsrisico en het generen 
van zoveel mogelijk buying power (koopkracht). Vandaar dat Kraljic zijn portfolio op deze 2 
assen heeft ingedeeld (zie figuur 3.5) . 

Elk kwadrant heeft specifieke eigenschappen op basis van de assenindeling. Bijlage 6 bespreekt 
de kenmerken van ieder kwadrant. De 2 assen zijn verdeeld in hoog en laag. De verticale as geeft 
de relatieve invloed van het ingekochte product weer ten aanzien van het gehele financiele 
belang. De horizontale as bespreekt het toeleveringsrisico. De criteria op basis waarvan je 
producten kunt indelen staan eveneens in bijlage 6. De inkoopstrategie zal per productcategorie 
verschillen. Om een indruk te geven van de focus binnen een bepaald kwadrant wordt wederom 
verwezen naar bij lage 6. 

Hoag 

Inkoop 
Invloed op 
financieel 
resu/taat 

·~ 

Laag 

Hefboom Strategische 
Producten Producten 
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Fig1111r 3.5 lnkoopprod11ct Portfolio en Leveranciers Portfolio (Kraljic, 1983) 
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In hoofdstuk 5 wordt gesproken over de verschillende soorten e-procurement die onderscheiden 
worden en wordt de portfolio benadering gebruikt om te bepalen welke toepassingen in welk 
kwadrant het beste toepasbaar zijn. Vandaar dat de non-BOM uitgaven van Unit Nederland ook 
in een portfolio zijn gezet. De portfolio staat afgebeeld in figuur 3.4. Brabantia onderscheidt 24 
categorieen op non-BOM gebied. 

Input van de product portfolioanalyse is tabel 3.3, waarbij per categorie het financieel resultaat 
weergegeven staat. De categorieen worden op 2 assen beoordeeld: 
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l. Het financiele resultaat; 
2. Het toeleveringsrisico. Dit is geschat op basis van het aantal mogelijke leveranciers dat 

een bepaald product of dienst kan leveren. lndien dit aantal klein is, en Brabantia dus 
weinig tot geen mogelijkheden heeft om te switchen van leverancier, is de waarde hoog 
geschat. 

Figuur 3.6 is ontstaan in overleg met de betrokkenen binnen Brabantia op basis van de financiele 
gegevens. Per productcategorie is een inschatting gemaakt van de waarde op de 2 assen (invloed 
op fin. resultaat & het toeleveringsrisico) . De waarde is bepaald door te kijken naar het totaal en 
de speciale waarde van het pakket. De uitkomst van deze exercitie is figuur 3.6 en is 
geaccordeerd door de inkoopmanager van Brabantia . 

Er moet opgemerkt worden dat niet alle categorieen even naadloos in een kwadrant passen. Deze 
analyse geeft een idee over welke strategie bij een categorie toegepast moet worden en welke e
procurement mogelijkheden er daar zijn. Dit wordt verder in HS besproken. 

Portfolio-analyse Unit Nederland 

Toeleveringsrisico 

TD Mal 1 = TD Mal Plant & Machinery 
TD Mal 2 = TD Mal Buidlings Maintenance 
TD Mal 3 = TD Mal Fixed assets 
TD Mal 4 = Tool ings & Testing. gr 88 & 89 , 

Fig1111r 3.6 Portfolio analyse Unit Nederland 

Strateg,sch € 6 1 M1l1 

Bottleneck € 3 9 M1lI 

Deze portfolio geeft de kenmerken per inkooppakket aan. De Kraljic portfolio is bedoeld om 
inzicht te krijgen in de verschillende inkoopsegmenten die men inkoopt. Elk inkooppakket dient 
op een andere manier te worden benaderd . Op basis van deze portfolio zullen de 4 categorieen 
producten dus verschillend benaderd worden. De strategie op non-BOM gebied is geschreven op 
basis van deze portfolio. De conclusie die getrokken kan worden uit deze analyse is dat Brabantia 
producten inkoopt die in verschillende kwadranten vallen en die dus verschillend benaderd 
moeten warden. Zo zijn de post 'Advertising' en Freight 2 belangrijke inkoopsegmenten die 
beiden op een andere manier benaderd moeten worden. Advertising is namelijk een strategisch 
product en Freight is een hefboomproduct. Deze informatie leert Brabantia hoe er beter ingekocht 
kan worden. De gegevens uit de portfolio staan in tabel 3.4 samengevat. 
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Tabcl 3.4 Portfolio gegevens per segment 

Segment Omzet (in€) Leveranciers # facturen 
Strategisch kwadrant 

Bottleneck kwadrant 

Hefboom kwadrant 

Routine kwadrant 

TOTAAL 

3.5 Samenvatting 

Brabantia heeft een non-BOM inkoopvolume van € 27,8 Miljoen. Dit bedrag is verdeeld over 
meerdere inkoopsegmenten en over meerdere units. De inkoopsegmenten 'Advertising' en 
'Freight' drukken het zwaarst op dit inkoopvolume. Tevens blijkt dat de kosten voor de helft ten 
goede komen aan unit Nederland . Dit onderzoek richt zich verder dan ook op de situatie binnen 
Unit Nederland. Binnen Unit Nederland drukken enkele inkoopsegmenten minder zwaar op het 
financiele volume maar genereren veel transacties (General Expenses en TD Materialen). De 
transactiekosten zijn voor deze categorieen dus belangrijk. Het grate aantal transacties (in totaal 
10.000 binnen Unit NL) binnen bepaalde categorieen en de hoge transactiekosten maken het 
nuttig om het operationele inkoopproces onder de loep te nemen. Dit proces creeert namelijk de 
transactiekosten. De categorieen waarvoor vele transacties gemaakt warden, moeten dus verder 
geanalyseerd warden. Dit betreft de categorieen (1) General Expenses, (2) Freight en (3) TD 
Materialen. Een procesanalyse, in hoofdstuk 4, wordt uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de 
huidige processen. 
Buiten de financiele impact en het aanta l transacties binnen een categorie zijn ook het aantal 
leveranciers van belang in een categorie. Een portfolioanalyse heeft aangetoond hoe de 
inkoopcategorieen ingedeeld kunnen warden in de Kraljic portfolio. Dit om in een later stadium 
de strategie op non-BOM gebied te kunnen schetsen. Eerst warden de processen in de huidige 
situatie geanalyseerd. 

In hct volgende lroofdstuk warden de processen binnen Brabantia geanalyseerd om zodoende knc/punten te 
kun11en identificeren in het operationele inkoopproces. De noodzaak voor deze procesanalyse komt voort uit 
de financie/e analyse. 
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4 Procesanalyse 

In dit hoofdstuk wordt het inkoopproces op non-BOM gebied geschetst voor Brabantia. In het vorige 
hoofdstuk is de noodzaak tot het schetsen van het operatione/e inkoopproces duidelijk geworden. De manier 
waarop deze duizenden transacties gepleegd warden, moet namelijk verduidelijkt warden. De informatie die 
in dit hoofdstuk geetaleerd wordt, komt voort uit de interviews die met de operatione/e inkopers zijn 
gepleegd. Deze interviews zijn verlopen volgens het interviewprotoco/ dat te vinden is in bijlage 2. In 
bijlage 7 is te vinden welke mensen gei"nterviewd zijn. Na ieder interview is een processchema ontwikke/d 
dat afgetekend diende te warden door de gei"nterviewde waardoor de uitkomsten van de interviews 
geaccordeerd zijn. Tevens zijn de processen geobserveerd door het volgen van een zelfgeplaatste bestelling. 
Hierbij werden de processtappen een voor een gevolgd waardoor het beschreven processchema geverifieerd 
kon warden. Er is gekozen voor deze methode aangezien dit de meest eenvoudige en betrouwbaarste manier 
van informatieverzameling is.De processen die in kaart gebracht zijn, zijn de processen binnen Unit 
Nederland, omdat hier de meeste kosten warden gemaakt, zie figuur 3.3. De processen zijn oak vergeleken 
met de processen in Overpe/t (Belgie) . Dit om te kijken of er binnen Brabantia andere werkmethoden zijn. 
De pakketten die in dit hoofdstuk beschreven warden zijn gekozen omdat in het vorige hoofdstuk gebleken is 
dater vele transacties gepleegd warden voor deze pakketten. Het administratieve proces is gesclzetst om de 
bestelcirke/ (van interne behoefte tot aan betaling) vo/ledig te door/open. 

£erst wordt het theoretische inkoopproces beschreven. Paragraaf 4.2 licht de specifieke processen voor 
Brabantia toe. De sturing op het inkopen van no11-BOM producten komt in paragraaf 4.3 ter sprake en in 
paragraaf 4.4 wordt de structuur beschreven. Sectie 4.5 bespreekt de be/angrijkste aandachtspunten uit de 
procesanalyse. Een samenvatting van de belangrijkste observaties is in de /aatste paragraaf beschreven. 

4.1 Het inkoopproces in theorie 

Het inkopen door bedrijven en organisaties verandert van karakter (Cebra, 2000). Drijvende 
kracht achter die verandering zijn de ontwikkelingen op het gebied van toeleveren en 
uitbesteden. Organisaties trekken zich meer en meer terug op hun core-business en besteden 
non-core activiteiten uit. Die activiteiten moeten ingekocht warden. Oat gaat niet alleen om de 
ondersteunende bedrijfsprocessen, zoals de pennen en potloden, catering en schoonmaak, maar 
ook om de primaire productieprocessen, waarvoor onderdelen, complete modules en zelfs 
assemblageactiviteiten warden ingekocht. De inkoopfunctie krijgt daardoor steeds meer gewicht. 
Oat uit zich onder meer in een verschuiving tussen de drie deelfuncties die vaak worden 
onderscheiden: 

□ Strategische inkoopfunctie: make- or buy beslissing, leveranciersselectie, etc.; 
□ Tactische inkoopfunctie: beheer van inkooprelaties intern en extern; 
□ Operationele inkoopfunctie: het feitelijke bestellen, leveren en betalen. 

Toenemende uitbesteding betekent dat het zwaartepunt steeds meer op de strategische inkoop 
komt te liggen. Een afdeling inkoop moet haar aandacht veel meer richten op de strategische 
communicatie met leveranciers en veel minder op het verwerken van interne bestelbonnen. Oat 
vraagt om het stroomlijnen van de tactische en operationele inkoopfunctie. Het inkoopproces van 
Van Weele (van Weele, 2002) wordt in dit verslag als referentie gebruikt. Hierin is het 
onderscheid te zien tussen het tactische inkoopgedeelte en het operationele inkoopgedeelte. Zie 
figuur 4.1 voor het inkoopproces. Bijlage 8 geeft een verdere verdieping van dit proces waarbij de 
volgtijdelijke stappen verder uitgelegd worden. 
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Operationele lnkoopfunctie 

Bestellen 

Op basis van de beschrijving van het inkoopproces van Van Weele warden de processen binnen 
Brabantia geschetst. 

Bij het analyseren van de huidige processen is het van belang niet alleen naar het traditionele 
inkoopproces te kijken, maar ook naar de regelkring te kijken (Deming, 1994). Hierbij wordt 
gedoeld op de POCA cycle (Plan Do Check Action cyclus), figuur 4.2. Theoretisch moet er 
namelijk sprake zijn van een gesloten regelkring. 

verbetering 

Fig1111 r 4.2 Regelkring I verbetercirkel I POCA Cycle 

Dit houdt in dat de volgende activiteiten in theorie moeten plaatsvinden: (1) Het plannen van de 
doelstellingen en behoefte die aanwezig is (=Plan) . (2) Het plaatsen van de betreffende order, die 
de behoefte invult, ofwel het uitvoeren van het proces (=Do). (3) Het bewaken en meten van de 
uitgevoerde actie en de resultaten hiervan bijhouden. Concreet betekent dit of het product is 
binnengekomen tegen de juiste voorwaarden (=Check) . (4) Het treffen van maatregelen om de 
procesprestaties continu te willen verbeteren (=Act). Indien hier sprake van is, dan spreken we 
over een gesloten regelkring. Bij Brabantia wordt in de procesanalyse onderzocht of hiervan 
sprake is. Een conclusie ten aanzien hiervan staat neergeschreven in paragraaf 4.6. In deze 
regelkring zit een andere regelkring opgesloten, dit heet de 'closed loop order-2-pay cycle'. Dit 
houdt in dat in theorie elke order gematcht moet warden met een ontvangstbevestiging en een 
factuur . Deze drieweg controle moet betaling mogelijk maken . Gekeken wordt of deze 
documenten binnen Brabantia aanwezig zijn en of er gebruikgemaakt wordt van deze 3-weg 
controle. 
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4.2 Inkoopproces Brabantia 

Een inkoopproces is specifiek voor een bepaald product of dienst (AMR, 09-1999). Vandaar dat 
in deze paragraaf meerdere operationele inkoopprocessen geschetst warden. In het vorige 
hoofdstuk zijn een aantal categorieen gei"dentificeerd waar vele transacties plaatsvinden. De 
processen van deze categorieen zullen geschetst warden. Dit betekent dat de volgende processen 
geschetst warden: 
D Inkoopproces van Technische Dienst Materialen; 
D Inkoopproces van General Expenses & Communication (voornamelijk kantoorartikelen); 
D Inkoopproces van tijdelijk personeel (Temp. Employment); 
□ Inkoopproces van IT: Het inkopen van IT benodigdheden wordt hoofdzakelijk geboekt onder 

TD Mat Fixed Assets. De grotere IT aankopen warden afgeschreven over meerdere jaren, 
vandaar dat die bij de investeringen geboekt zijn. Dit proces wordt hier geschetst aangezien 
dit een centraal proces is binnen Brabantia, waarmee vele mensen te maken hebben; 

D Het administratieproces: Het proces van het ontvangen van de factuur tot en met betaling. 
Dit proces wordt geschetst aangezien een EP toepassing ook impact zal hebben op dit proces. 

De informatie m.b.t. de processen die in de volgende paragrafen aan de orde komen is verkregen 
middels de methode besproken in de inleiding van dit hoofdstuk. Bij de procesbeschrijvingen 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een 'nieuwe aankoop' en een 'herhalingsaankoop'. Bij een 
'nieuwe aankoop' wordt ook het tactische inkoopproces doorlopen (zie figuur 4.1) terwijl bij een 
'herhalingsaankoop' de leverancier al vastligt en dus alleen het operationele inkoopproces 
doorlopen wordt. Na ieder inkoopproces warden enkele aandachtspunten besproken voor dat 
proces. In paragraaf 4.3 zullen de algemene aandachtspunten besproken warden. 

4.2.1. Inkoopproces Technische Dienst Materialen 

Het inkopen van TD Materialen gebeurt dikwijls voor een productieonderneming als Brabantia. 
In hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat met de leveranciers BT Nederland, Technische Unie en 
Kan vele transacties warden gepleegd . Binnen Unit NL is een TD medewerker de besteller voor 
deze categorie producten. Het proces van interne behoefte tot aan betaling van de factuur en 
ontvangst van de goederen is geschetst in bijlage 9. 

Uit dit schema kan warden afgeleid dater een autorisatiegrens is van€ 500,-. Indien de bedragen 
boven deze waarde zijn, moeten enkele autorisatiestappen doorlopen warden. De Unit )eider of 
de hoofddirectie moet in deze situaties goedkeuring geven. Dit gebeurt handmatig, d.w.z . dat de 
verantwoordelijke autorisator een handtekening zet op de aanvraag. Gebleken is dat dit nog al 
eens tijdrovende stappen kunnen zijn. De oorzaak hiervan ligt in de beschikbaarheid van de 
autorisator. 
De plaatsing van orders gebeurd per fax, teiefonisch of met gebruik van het Internet. Een 
leverancier die de mogelijkheid biedt om de order op Internet te plaatsen is de Technische Unie 
BV. De manier van plaatsing van een order hangt hoofdzakelijk af van de capaciteiten van de 
leverancier waarmee Brabantia samenwerkt. Indien de leverancier geen Internet toepassing 
aanbiedt om de bestellingen te plaatsen, dan wordt de bestelling met de fax of telefonisch 
geplaatst. Hierna wordt een ontvangstbevestiging gestuurd door de leverancier. Hierna vinden 
nog 2 activiteiten plaats: (1) Het ontvangen van de goederen in het grondstoffenmagazijn, de 
kwaliteitscontrole en de interne versturing van de producten naar de besteller en (2) de 
administratieve afhandeling van de bestelling waarbij de factuur afgetekend moet warden 
(inclusief toekennen commissie nummer en kostenplaats) alvorens deze betaald mag warden. Dit 
proces is ook voorgelegd aan de inkoper TD materiaien voor Unit Belgie (Overpelt). Hij stemt in 
met de werkmethode die hierboven geschetst is, alleen zijn er 2 verschillen. (1) In Overpelt geldt 
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een autorisatiegrens van€ 250,- i.t.t. de€ 500,- in Valkenswaard. (2) De factuurafhandeling is 
eenvoudiger aangezien in Overpelt de facturen in hetzelfde gebouw aankomen als waar de 
bestelling geplaatst is. Voor Unit Nederland is dat anders, nl. in Valkenswaard wordt de 
bestelling geplaatst en in Aalst komt de factuur binnen. 

Aandachtspunt(en) voor inkopen TD Materialen 
Uit de observaties zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: 
□ Bij het inkopen van TD Materialen wordt vaker een spoedbestelling geplaatst. Deze 

bestelling wordt niet vastgelegd en er wordt geen orderbevestiging ontvangen. In het geval 
van ziekte van de besteller weet officieel niemand iets van deze bestelling. 

□ Waarom is er een onderscheid in de autorisatiegrens tussen Belgie en Nederland? 
D Het verkrijgen van autorisatie kan een tijdrovend proces zijn. Is het niet mogelijk deze 

autorisatie digitaal te verkrijgen? 

4.2.2 Inkoopproces voor General Expenses 

Onder het inkopen van General Expenses wordt voornamelijk het inkopen van kantoorartikelen 
verstaan. Enkele kleine andere aankopen gebeuren op de manier zoals beschreven in paragraaf 
4.2.l. Voor Unit Nederland worden de kantoorartikelen centraal ingekocht en worden geleverd 
door Ahrend Office Products. Binnen Unit Nederland is een persoon verantwoordelijk voor het 
plaatsen van de bestellingen, namelijk Harrie van Boxtel. Orders worden normaal gesproken op 
vrijdag geplaatst via www.ahrendonline.nl, alleen indien er sprake is van spoed wordt een order 
eerder geplaatst. Voor kantoorartikelen worden enkele voorraadkasten aangehouden op 
verschillende locaties. Hierdoor is het mogelijk om een keer per week een order te plaatsen. De 
interne behoeftes worden schriftelijk per interne post of per e-mail geplaatst. Zie bijlage 10 voor 
een weergave van <lit proces. In Unit Belgie wordt met andere leveranciers samengewerkt dan in 
Nederland. Kantoorartikelen zijn artikelen die zich uitstekend lenen voor centrale inkoop. De 
mogelijkheden hiervoor moeten verder onderzocht worden. Op <lit moment maakt de locatie in 
Valkenswaard gebruik van de contracten die de Schaapsloop gesloten heeft met Ahrend . De 
Schaapsloop is een een collectief van ondernemers van de industrieterreinen De Schaapsloop 1, 
De Schaapsloop 2 en Den Dries te Valkenswaard, van industrieterreinen Het Stoom en Waterlaat 
te Bergeyk en van ondernemers die elders zijn gevestigd in de regio Valkenswaard. Enkele 
productcategorieen worden ingekocht door de Schaapsloop om zodoende gebruik te kunnen 
maken van schaalvoordelen. 

Aandachtspunt(en): 
D De mogelijkheden om centraal in te kopen moet onderzocht worden om zodoende een groter 

raamcontract te kunnen afsluiten. 

4.2.3. Inkoopproces Transport 

Bij het inkopen van transport kan een opdeling gemaakt worden in het inkopen van (1) 
distributieverkeer en (2) intercompany verkeer. Intercompany verkeer, is transport tussen 
Brabantia vestigingen of tussen een vestiging en een magazijn. Contracten voor beide soorten 
transport worden onderhandeld door de transportmanager van Brabantia . Vanwege de grote 
frequentie van transport worden vervoerders verzocht een vast aantal ritten in te plannen voor 
Brabantia. Het plannen van de ritten wordt gedaan door het Bedrijfsbureau, <lit is een afdeling 
van Brabantia. Het Bedrijfsbureau plant de ritten in, communiceert met de vervoerders, en zorgt 
ervoor <lat de vrachtwagens op het juiste tijdstip op de juiste plaats aankomen. Het proces 
voordat de vrachtwagens gevuld worden, wordt ondersteund door het Centraal Logistiek 
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Systeem (distributieverkeer) of door LINC (intercompany verkeer). Voornamelijk aan de 
achterzijde vinden vele handmatige bewerkingen plaats. Het controleren van de facturen is een 
tijdrovend proces. Het genereren van management informatie gebeurt met de hand waardoor het 
eveneens een tijdrovend proces is. Een weergave van dit proces staat in bijlage 1 l. 

Aandachtspunt(en): 
o Het combineren van facturen voor enkele transporteurs zou een werklastvermindering zijn 

voor administratie. 
D Het genereren van management informatie gebeurt op dit moment door de facturen in Excel 

in te voeren. Er wordt dus wel management informatie gegenereerd, maar de manier waarop 
zou efficienter kunnen. 

o Transporteurs berekenen hun prijs verschillend. Er zijn transporteurs die afgerekend warden 
per km en transporteurs die afgerekend warden per pallet in combinatie met de regio. De 
voorkeur gaat uit naar het laatste principe omdat clan van tevoren bepaald kan warden wat 
het kost om iets te vervoeren alvorens het daadwerkelijke transport heeft plaatsgevonden. 

4.2.4. Inkoopproces voor tijdelijk personeel 

Het inkopen van personeelsdiensten is een aparte discipline, zie bijlage 12 voor een weergave 
van dit proces. Dit proces verloopt via de afdeling personeelszaken. Allereerst wordt de behoefte 
van een afdeling voor een uitzendkracht kenbaar gemaakt aan Personeelszaken. Zij stellen een 
vacature / profiel op wat doorgestuurd wordt naar een uitzendbureau . Afhankelijk van het type 
persoon dat men wil, wordt de aanvraag naar een bepaald uitzendbureau gestuurd. In de meeste 
gevallen wordt er gewerkt met Randstad . Voor het inhuren van tijdelijk personeel in de 
productie of in de ondersteunende afdelingen is een contract afgesloten met Randstad. Dit is een 
jaarlijks contract dat aan het einde van ieder jaar opnieuw bekeken wordt. Betaling van de 
leverancier (meestal dus Randstad) gebeurt door de factuur te checken met de urenregistratie. 
Deze activiteit wordt uitgevoerd door de administratie van Unit Nederland . lndien factuur en 
urenregistratie kloppen, wordt de betaling uitgevoerd onder de afgesproken betalingscondities. 
Opvallend is het grote aantal facturen dat Randstad jaarlijks stuurt naar Brabantia . Unit Belgie 
werkt ook samen met Randstad als Ieverancier voor uitzendkrachten. Deze overeenkomst wordt 
echter niet meegenomen in de contractbesprekingen van Unit NL. 

Aandachtspunt( en): 
o Het combineren van facturen zou een optie kunnen zijn om de factuurstroom te verkleinen. 

De vraag is echter of dit mogelijk is. 
o Bij de onderhandelingen over een nieuw contract met Randstad vertegenwoordigt de P&O 

Manager Brabantia . Het kan verstandig zijn om een inkoper deze onderhandelingen te laten 
doen, aangezien deze (in theorie) betere onderhandelingscapaciteiten heeft. Tevens is de 
inkoper er meer van bewust dat Temp. Employment een hefboomproduct is (zie figuur 3.4 
portfolio), wat de onderhandelingspositie sterker maakt. 

D Het inkopen van tijdelijk personeel zou voor Belgie en Nederland centraal kunnen gebeuren 
aangezien beide units samenwerken met Randstad . Tot op heden is er nog geen sprake van 
enige samenwerking tussen beide units . 

4.2.5. Inkopen JCT m.b.v. een investeringsaanvraag 

Het aanvragen van IT benodigdheden moet gebeuren via een investeringsaanvraag onafhankelijk 
van de grootte van de aanvraag. Voor het plaatsen van een investeringsvraag moet een formulier 
genaamd 'investeringsaanvraag' ingevuld warden. Deze investeringsaanvraag moet 
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goedgekeurd warden door de Unit Leider indien de aanvraag onder de € 10.000,- is. Indien de 
aanvraag boven de€ 10.000,- is, moet de hoofddirectie goedkeuring geven. 
Uiteindelijk loopt de aanvraag altijd via het hoofd van het computercentrum. Afhankelijk van de 
behoefte plaatst hij de bestelling bij een bestaande leverancier (herhalingsaankoop) of gaat hij op 
zoek naar een leverancier die de behoefte kan invullen (nieuwe aankoop). Het aankopen van IT 
benodigdheden binnen Brabantia gebeurt centraal. Alie aanvragen lopen via het IT centrum van 
Brabantia onafhankelijk van de locatie waar de interne klant zich bevindt. Voor een 
procesomschrijving zie bijlage 13. 

Aandachtspunt(en): 
□ Het invullen van een investeringsaanvraag inclusief paraaf van de bevoegde wordt als een 

tijdrovend karwei gezien. De interne klant plaatst zijn behoefte en ziet enige tijd later zijn 
behoefte ingevuld . Informatie over de levertijd is niet beschikbaar bij de interne gebruiker. 

4.2.6. Betalingsproces 

Voordat betalen mogelijk is, moet een factuur afgetekend zijn. Dit is het teken voor de 
administratie om de betaling te plegen. De facturen komen binnen bij het secretariaat waarna de 
factuur ofwel rechtstreeks naar de besteller gaat, of rechtstreeks naar de administratie gestuurd 
wordt. Indien de factuur binnenkomt bij de administratie moet deze eerst doorgestuurd warden 
naar de besteller van het product. Het kan zijn dat duidelijk wordt uit de factuur wie de 
bestelling geplaatst heeft, het kan ook zijn dat dit niet expliciet is aangegeven op de factuur. In 
die situatie moet Administratie dus op zoek naar de besteller en dat kan een tijdrovend proces 
zijn. Nadat de factuur ondertekend is door de bevoegde wordt deze teruggestuurd naar de 
administratie en kan men daar overgaan tot het creeren van een betalingsverplichting in Easy 
Open. De factuur wordt daarna opgeborgen en wekelijks is er een betalingsrun in Easy Open wat 
zorgt voor de automatische betaling afhankelijk van de betalingstermijn die afgesproken is. Een 
visuele procesbeschrijving is te vinden in bijlage 14. 

Aandachtspunt(en): 
□ Het rondsturen van de factuur door de organisatie om een handtekening van de bevoegde te 

krijgen, kan tijdrovend zijn. Bij productiegebonden materialen hoeft dit niet te gebeuren 
omdat de binnengekomen goederen ingeboekt warden in het ERP systeem en de 
administratie in dit systeem dus de benodigde goedkeuring vind. De mogelijkheden hiervoor 
op non-BOM gebied moeten onderzocht warden. 

De huidige processen zijn hierboven beschreven voor een aantal artikelgroepen. De vraag is nu 
eigenlijk waarom !open de processen zoals ze !open? De oorzaak hiervan ligt meestal in de 
sturing die van bovenaf plaatsvindt en in de structuur die ofwel van bovenaf neergezet is of 
historisch is ontstaan. Paragraaf 4.4. en 4.5 gaan nadrukkelijker in op de aspecten sturing en 
structuur. De volgende paragraaf geeft de algemeen aandachtspunten weer. 

4.3 Algemene aandachtspunten 

Bij het in kaart brengen van de processen zoals beschreven in paragraaf 4.2 is al een aantal 
aandachtspunten aangegeven. Tijdens het in kaart brengen van de processen en de gedane 
observaties en interviews zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen. 
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Aandachtspunt(en): 
D Er warden door enkele leveranciers meerdere facturen op dezelfde datum verstuurd. De 

oorzaak hiervan is dat voar elke fysieke transactie een factuur gestuurd wordt. Gevolg 
hiervan is dat de administratie meer werk dan noodzakelijk heeft om deze facturen te 
behandelen. Een oplossing zou zijn om met gecombineerde facturen te gaan werken om 
zodoende de administratie te verlichten. 

D Het invullen van een investeringsaanvraag of bestelbon wordt gezien als een tijdrovend 
karwei. Zeker als het kleine artikelen in de ICT sector zijn. De kosten van het invullen van de 
papieren en het verkrijgen van autorisatie zijn in verhouding hoog tot de waarde van het 
product. 

□ Een aantal posten, die in het routinesegment vallen, zijn geschikt om centraal in te kopen. 
Hierdoor krijgt Brabantia meer onderhandelingskracht wat zal leiden tot betere 
afroepcontracten. Een voorbeeld hiervan zijn de kantoorartikelen: In Belgie hebben ze hun 
eigen leverancier in plaats van gebruik te maken van de leveranciers in Nederland. 

D Er is nauwelijks tot geen controle op de totale uitgaven op Non-BOM gebied, waardoor er 
dus ook weinig gestuurd wordt op eventuele verbeterpunten. Inkoop is binnen Brabantia een 
onderdeel van logistiek en zit dus laag in de organisatie. Opvallend is dat de inkopers 
afgerekend warden op het we! of niet krijgen van een product. Er wordt niet over 
besparingen gesproken. De nadruk ligt op andere punten, zoals o.a. kwaliteit en tijdigheid. 
Inkoop wordt niet of nauwelijks betrokken bij projecten en staat binnen Brabantia nog in haar 
kinderschoenen. Met betere sturing zal er beter ingekocht warden, wat ertoe zal leiden dat de 
inkooporganisa tie professioneier word t. 

□ Brabantia heeft een samenwerkingsverband met de Schaapsloop. De Schaapsloop is een 
vereniging die het mogelijk maakt om centraal in te kopen voor bedrijven die gevestigd zijn 
op bedrijventerrein de Schaapsloop. De samenwerking met de Schaapsloop is onduidelijk en 
de voordelen zijn voor Brabantia, als een van de grotere partijen op het bedrijventerrein, niet 
groats. Aangeraden wordt om de contracten zelf te onderhandelen en de Schaapsloop 
voorlopig links te laten liggen. 

D De inkoopprocessen bij Brabantia zijn erg complex en manintensief. Het merendeel van de 
activiteiten wordt handmatig uitgevoerd en tevens zijn er meerdere organisationele lagen bij 
betrokken. 

D In paragraaf 4.1 is gesproken over een gesioten regelkring. Uit de interviews bleek dat de 
regelkring niet altijd gesloten is. De 3 weg matching vindt niet altijd plaats en volgens de 
PCDA cyclus zou op basis van de resultaten van de processen gestuurd moeten worden. In 
dit hoofdstuk bleek dat de informatie om te sturen gemist wordt en sturing hierdoor 
nauwelijks mogelijk is. De regelkringen binnen Brabantia zijn Jang niet altijd gesloten. 

Deze aandachtspunten zullen worden meegenomen in de impact die de verschillende EP vormen 
op de organisatie hebben. Het toepassen van een vorm van EP kan positief, maar ook negatief 
bijdragen aan de bovenstaande aandachtspunten vandaar dat deze procesanalyse een 
noodzakelijke input is van de rest van dit verslag. In de diagnose die te vinden is in hoofdstuk 6 
warden de belangrijkste problemen nogmaals aangehaald in relatie met de onderzoeksvraag. De 
2 belangrijkste aandachtspunten zijn de sturing die plaatsvindt op het non-BOM inkoopproces en 
de structuur waarin dit gebeurt. Beide aspecten worden in de volgende paragrafen dieper 
toegelicht. 

4.4 Sturing op non-BOM 

Het creeren van een overzicht over de uitgaven op Non-BOM gebied is een tijdrovend karwei. In 
het verleden zijn deze cijfers niet of nauwelijks ingekeken, mede door het feit dat het creeren van 
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een overzicht niet eenvoudig is. Indien een overzicht gecreeerd is kunnen de interessante 
categorieen verder uitgediept worden waarna eventuele verbeterslagen gemaakt kunnen 
worden . Brabantia mist dus de sturing op de financiele gegevens van de Non-BOM uitgaven. In 
de toekomst is het dus belangrijk dat de transactiegegevens op Non-BOM gebied makkelijker 
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Indien dit namelijk gebeurd kan er ook direct op gestuurd 
worden. 
De sturing zou moeten plaatsvinden door iemand die verantwoordelijk is voor Inkoop in de 
ruimste zin van het woord of door iemand die zich specifiek bezig houdt met Non-BOM inkoop. 
Op dit moment mist Brabantia een dusdanige persoon. De verantwoordelijkheden liggen per 
artikelgroep bij een ander persoon. De core-business van deze personen ligt op een ander vlak, 
waardoor ze niet veel aandacht besteden aan het inkopen van non-BOM producten. Dit 
gecombineerd met het niet eenvoudig verkrijgen van stuurinformatie zorgt voor weinig directe 
sturing. Er is in het verleden dus weinig aandacht besteed aan het inkopen van Non-BOM 
producten of diensten. 

4.5 Structuur binnen Inkoop 

In de beschrijving van de bestelprocessen voor de verschillende categorieen, paragraaf 4.2, valt 
op te merken dat iedere besteller zijn eigen werkmethode heeft ontworpen. Er zijn voor het 
bestellen weinig of geen procedures. De regels die vastliggen met betrekking tot autorisatie zijn 
verschillend voor de diverse Brabantia vestigingen. Op BOM gebied zijn er een aantal procedures 
uitgeschreven over hoe de inkoper te werk moet gaan. Op non-BOM gebied ontbreekt dit echter. 
Standaardisatie van het bestelproces is gewenst evenals het duidelijker neerzetten van de 
autorisatiestappen die per aankoop gepleegd dienen te worden. Nu hoeft het standaardiseren 
van een proces niet altijd te leiden tot verbeteringen. De vraag is of een standaard werkmethode 
past bij de mensen van Brabantia en bij het imago van het bedrijf. De mening ten aanzien hiervan 
is dat het op dit vlak geen kwaad kan de mensen iets meer aan banden te leggen om zodoende de 
werkmethodes te verbeteren. Het doel is immers om effectiever en efficienter te gaan inkopen. 
Uiteindelijk moet het werk minder persoonsafhankelijk worden waardoor er bijvoorbeeld bij 
ziekte eenvoudiger een vervanger te vinden is. Het verbeteren van het operationele proces kan 
door e-procurement toepassingen ondersteund worden. In hoofdstuk 6 bij de 
strategiebeschrijving op non-BOM gebied wordt de keuze besproken tussen het verbeteren van 
het operationele proces met eventuele hulp van een EP toepassing of het verbeteren van het 
tactische inkoopproces met behulp van EP. 

4.6 . Samenvatting 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het operationele inkoopproces verschilt per 
pakket, maar over het algemeen tijdrovend en man-intensief is . De mate van standaardisatie is 
laag en de regels omtrent autorisaties zijn niet altijd duidelijk. Er vindt eigenlijk te weinig 
controle plaats op de processen die plaatsvinden. De structuur verschilt ook per inkoopsegment. 
Ook op het gebied van contractbeheer zijn er onduidelijkheden. De administratieve afhandeling 
van een order zou efficienter kunnen door meer met de leverancier te communiceren over deze 
afhandeling. Het operationele inkoopproces kan dus verbeterd worden. Dit geldt zeker voor het 
tactische inkoopproces. Er wordt zoals aangegeven weinig gestuurd op het inkopen van non
BOM goederen. Een van de oorzaken hiervan is het ontbreken van stuurinformatie. Vooral voor 
de routineproducten (zie portfolio, figuur 3.4) zijn er mogelijkheden om besparingen te realiseren 
door centraal in te kopen. Kortom het operationele proces moet efficienter worden waardoor er 
meer tijd vrijkomt voor het tactische inkoopproces. Dit moet leiden tot het afsluiten van betere 
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deals en zal op die manier besparingen teweeg brengen voor Brabantia . De aandachtspunten die 
gevonden zijn in de huidige situatie kunnen verbeterd worden door gebruik te maken van e
procurement. De meerwaarde van EP zal liggen in het sneller opvolgen van processtappen 
danwel het weg kunnen laten van enkele stappen. 

In hoofdstuk 8 wordt bekeken hoe de processen zouden kunnen verlopen indien gebruik 
gemaakt zou worden van een e-procurement toepassing. 

In het volgende hoofdstuk wordt /1et begrip e-procurement omschreven en warden de verschillende 
toepassingsvormen beschreven. Vervolgens kan warden uitgezocht welke toepassingsvarian ten bruikbaar 
zijn om bovengenoemde aandachtspunten te verbeteren. 
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5 £-procurement 

Dit hoofdstuk gaat in op de term e-procurement. Wat is e-procurement eigenlijk en welke verschillende 
toepassingsvormen warden er 011derscheiden? De definitie vane-procurement is te vinden in paragraaf 5.1 
van dit hoofdstuk. In sectie 5.2 zijn de verschillende EP vormen geplaatst in 2 positioneringsmodellen om 
een zo goed mogelijk beeld van de EP mogelijkheden te krijgen. De verschillende vormen van e-procurement 
zijn beschreve11 in sectie 5.3. De belangrijkste conc/usies van dit hoofdstuk zijn te vinden in paragraaf 5.4, 
de samenvatting. De informatie in dit /10ofdst11k is afkomstig uit literatuuronderzoek. 

5.1 Wat is E-Procurement? 

Sinds enkele jaren wordt er continu gesproken over de mogelijkheden die e-business kan 
betekenen voor een bedrijf. E-business is ontstaan door de introductie van netwerk-technology en 
de mogelijkheden hiervan. Elektronisch zakendoen (e-business) is een ruim begrip. Naast het 
online aanbieden, verkopen en leveren van producten, diensten en informatie, omvat e-business 
ook service verlenen aan klanten en samenwerken met bedrijfspartners. E-business refereert aan 
de informatie-uitwisseling tussen actoren in een 828 (Business-to-Business) of B2C (Business-to
Consumer) omgeving (Chaffey, 2002). E-business is een paraplu begrip waaronder verschillende 
vormen vallen, zoals e-procurement. E-procurement past het beste in de 828 omgeving volgens 
(Cappel, 2000). In het procurement proces komen immers geen consumenten aan bod. Volgens 
(Barua, 2001) wordt e-procurement zelfs gei:dentificeerd als het ' ... meest belangrijke element van 
de operationele excellentie van e-business voor grate bedrijven'. Er kan dus gesteld warden dat 
e-procurement 'hot' is. 

Maar hoe kan EP nu omschreven warden? E-procurement is op verschillende manieren 
gedefinieerd waarbij de overeenkomsten duidelijk zijn. Er wordt vaak gesproken over 2 
elementen, (1) het procurement proces dat ondersteund wordt en (2) de elektronische wijze 
hiervan. Zo definieren (Treese & Stewart, 1998) EP als het elektronisch uitvoeren van 
procurement. (Davila, 2003) definieert EP als een technologie die de aankoop van goederen voor 
een commercieel bedrijf of overheid faciliteert door gebruik te maken van het Internet. (De Boer 
et al, 2002) definieren EP breder dan Davila, zij definieren EP als het gebruikmaken van 
Jnternettechnologie in het inkoopproces. Het inkoopproces komt overeen met het procurement 
proces en is gedefinieerd volgens Van Weele (zie H4, par. 4.1) . De Boer omschrijft EP dus als het 
gebruik maken van internettechnologie en dat is ruimer dan alleen het begrip Internet. (Harink, 
2003) gaat hier op in en geeft aan dat in de definitie van Davila het gebruik van Internet expliciet 
genoemd wordt en dat zorgt voor een beperking. Dit zou namelijk inhouden dat toepassingen op 
een intra- of extranet niet onder e-procurement geschaard warden. Het bestellen van 
kantoorartikelen m.b.v. een leverancierscatalogus op een website is volgens de laatste definitie 
we! een vorm van EP en volgens Davila niet. Ook (Subramaniam en Shaw, 2001) spreken 
nadrukkelijk over Internettechnologie, zij beperken de definitie echter tot activiteiten waarbij 
daadwerkelijk een interactie plaatsvindt tussen koper en leverancier. (Reunis, 2003) 
beargumenteert dit en geeft aan dat in het procurement proces ook ondersteunende activiteiten 
vallen zoals management functies die indirect gerelateerd zijn aan het procurement proces. 

(Kalakota & Robinson, 1999)(CIPS, www.cips.org)(Chaffey, 2002) definieren e-procurement als 
een internetgebaseerde ondersteuning van het transactionele gedeelte van het inkoopproces, 
evenals (Subramaniam en Shaw). Echter, Van Weele (2002) laat in de beschrijving van het 
inkoopproces zien dat inkoop meer betreft dan slechts het transactionele gedeelte. Vandaar date
procurement breder gedefinieerd moet warden. 
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Op basis van de verschillende elementen die in deze paragraaf aangehaald zijn, is besloten om de 
volgende definitie van EP te gebruiken: 

Het ondersteunen van het inkoopproces met behulp van Intemet-technologie wordt E
procurement (elektronic procurement) genoemd. 

Deze definitie legt de nadruk op het ondersteunen van het inkoopproces, omdat een EP 
toepassing geen oplossing is om het inkoopproces te verbeteren, maar een ondersteuning is die 
uiteindelijk moet leiden tot verbeteringen. Alleen een systeem zal de voordelen van EP niet 
boven tafel krijgen. EP moet dus niet gekocht worden als oplossing maar als middel om het doe! 
te bereiken. 

5.2 Classificatie van EP 

Er is in de jaren een grote varieteit ontstaan van verschillende sub-types en classificaties van EP. 
Dikwijls richten de discussies zich op de systemen of technologieen die beschikbaar zijn. 
Verschillende benamingen voor toepassingen hebben er toe geleid dat er vele verschillende 
termen zijn gemtroduceerd. Een aantal classificaties laten nog een wildgroei aan vormen zien, zo 
onderscheid (Stephens Inc. 2001) 18 verschillende types. Deze verschillende types overlappen 
elkaar en kunnen gereduceerd worden naar mindere vormen. Een vorm van e-procurement kan 
hierbij warden gezien als een afgebakende wijze waarbij internettechnologie in het inkoopproces 
wordt gebruikt. E-procurement is daarmee dus een overkoepeld begrip waar verschillende 
vormen onder vallen. Deze verschillende vormen kunnen -alleen of naast elkaar- warden 
gebruikt in het inkoopproces7. 

De manier waarop de verschillende EP vormen ingedeeld worden, heeft te maken met de 
gebruikte classificatie. Er zijn namelijk een aantal criteria op basis waarvan de verschillende 
vormen weergegeven kunnen warden. In het algemeen zijn de variabelen waarop geclassificeerd 
kan warden in een inkoopproces de productkarakteristieken (Shaw, 2000). De bekende 
portfoliomodellen gebruiken een of meerdere dimensies gebaseerd op de 
productkarakteristieken, denk bijvoorbeeld aan (Kraljic, 1983, par 3.5), (Bensaou 1999) en (Olsen 
& Ellram, 1997). Er zijn voor EP een paar classificatiemethoden voorgesteld in de literatuur 
(Reunis, 2003): Op basis van (1) Kracht verdeling, (2) Prijsmechanisme, (3) product type, (4) 
marktkarakteristieken, (5) procesondersteuning en (6) systeem functionaliteiten . 

(De Boer, 2002) gebruikt een combinatie van verschillende classificatiemethoden om tot een 
indeling te komen voor EP vormen. Hij onderscheidt 6 verschillende vormen waarbij hij die 
vormen neemt die al goed ontwikkeld en gedefinieerd zijn. De vormen die hij onderscheidt zijn: 
(1) e-sourcing, (2) e-MRO, (3) web-based ERP, (4) e-tendering, (5) e-reverse auctioning and (6) e
informing. Deze vormen hebben alien een verschillende toegevoegde waarde op het 
inkoopproces (Knudsen, 2002). (Santema, 2003) gebruikt de Kraljic portfolio om enkele EP 
vormen in te delen. Er moet echter gekozen worden voor een classificatie die bruikbaar is binnen 
Brabantia . Yandaar dat de classificatie d ie (Harink, 2003) gebruikt nuttig is. Harink deelt de EP 
vormen in op basis van de processtap waar ze voorkomen en op basis van de 
productkarakteristieken waarbij hij onderscheid t maakt tussen primaire en secundaire 
producten. Dit komt overeen met de BOM en non-BOM classificatie die binnen Brabantia is 

7 Voor een uitgebreide omschrijving van het inkoopproces zie bijlage 9. 
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gekozen. Door ook te letten op de processtap waar de EP vorm de meeste toegevoegde waarde 
heeft, kan er in een later stadium een goede keuze worden gemaakt voor een bruikbare 
toepassing voor EP. Het model van Ha rink is ook het meest complete positioneringsmodel dat op 
dit moment beschikbaar is. 

In dit model worden de volgende vormen van e-procurement onderscheiden: (1) Purchasing 
Intelligence, (2) E-contractmangement, (3) e-sourcing, (4) CPC (Collaborative Product 
Commerce), (5) e-tendering, (6) E-reverse Auctioning, (7) web-based ERP en (8) e-ordering. 
Hierbij wordt opgemerkt dat een vorm is gepositioneerd, daar waar deze zich voornamelijk op 
concentreert. Yan de 8 gedefinieerde vormen van E-Procurement zijn er 5 geselecteerd die 
beschreven zullen worden in de volgende paragraaf. Brabantia zou gebruik kunnen maken van 
deze 5 vormen. Over de precieze keuzes van Brabantia betreffende het onderzoeken van de 
mogelijkheden wordt nog verder ingegaan. De drie vormen die buiten beschouwing gelaten 
worden zijn: 

1. CPC; 
2. Web-based ERP. 
3. Purchasing Intelligence 

Dit aangezien deze vormen in de theorie we! bestaan, maar in de praktijk nog nauwelijks 
voorkomen (Information Week, 03-2002). Tevens richt dit onderzoek zich op de non-BOM 
goederen van Brabantia en is Web-based ERP een vorm die de BOM goederen ondersteunt. 

Zie hieronder het positioneringsmodel van Harink, inclusief alle 8 de vormen. Harink maakt 
tevens nog een aantal extra stappen, namelijk: nader specificeren, nader selecteren en nader 
contracteren. Deze stappen zijn toegevoegd omdat het kan voorkomen dat binnen een 
raamcontract een nadere overeenkomst afgesloten moet worden om aan de operationele behoefte 
te voldoen. Aangezien deze toevoeging geen extra vormen van EP oplevert, wordt er verder niet 
expliciet ingegaan op deze stappen. 

Management 

Prlmalre Producten 

NPR Producten 

Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg 
Nader Nader Nader 
Specificeren Selecteren Contracteren 

EPVorm Korte omschriivin2 
1. Purchasing Intelligence Management info systeem met spend analyse tools. 
2. E-contract Management Contractdatabase met toepasselijke tools. 
3. E-sourcing Hulp bij het zoeken naar potentiele leveranciers. 
4. CPC Tool om de samenwerking tussen bedrijf en leveranciers te bevorderen. 

Bijvoorbeeld: leveranciersbetrokkenheid binnen NPD. 
5. E-tendering Tool om een professionele selectie uit te voeren. 
6. E-reverse auction Veiling waar leveranciers bieden op een bepaald productpakket. 
7. Web-based ERP Linken van ERP systemen met internet-technologie. 
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8. E-ordering Systeem om orders af te roepen, ofwel in een catalogus of in een free 
format aanvraa . 

Figuur 5.1 Verschillende EP vor111e11 in he/ traditionele inkoopproces (Harink, 2003) 

De vormen van EP die in het bovenstaande figuur staan worden door Harink opgesplitst in 2 
hoofdvormen: (1) e-informing - doelend op EP vormen die het tactische gedeelte van het 
inkoopproces ondersteunen en (2) e-transacting - vormen die het operationele inkoopproces 
ondersteunen. Deze verdeling wordt ook gemaakt door het CIPS (www.cips.org) en anderen 
(Cap Gemini Ernst & Young, 2000) De opsplitsing maakt het in een later stadium eenvoudiger 
om een keuze te maken voor het soort toepassing dat Brabantia nodig heeft. 

De verschillende vormen van EP kunnen ook weergegeven worden in de Kraljic matrix (figuur 
5.2). Deze vorm van positioneren is eerder reeds aangegeven. Deze classificatievorm wordt hier 
beschreven aangezien de producten van Brabantia ook in dit type matrix geplaatst zijn. Beide 
matrices kunnen zo worden vergeleken wat meer oplevert dan puur op basis van Harink alleen. 
In figuur 5.2 staan tevens de aandachtsgebieden per eel (Voorbeeld: de focus in het 
routinekwadrant ligt op de bestelkosten). Uit de praktijk blijkt dat E-Procurement instrumenten 
nuttig zijn in meerdere (misschien wel alle) Kraljic cellen (Santema, 2003) . In het artikel van 
Santema wordt bediscussieerd dat bepaalde EP toepassingen een verschillende toegevoegde 
waarde hebben per eel. Uiteraard is het wel zo dat er geprobeerd wordt het toepassingsgebied 
van de e-procurement toepassing te vergroten, maar dat soms blijkt dat de toepassing in een 
andere eel te weinig meerwaarde biedt waardoor de toepassing alleen in de oorspronkelijk 
bruikbare eel wordt toegepast. 
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Fig1111r 5.2 ePrornre111ent toepassingen in de Kraljic Portfolio (Sante11w, 2003) 

Het gebruik van beide positioneringsmodellen moet er uiteindelijk voor zorgen dat alle 
bruikbare EP toepassingen meegenomen worden in dit onderzoek. Tevens is deze 
positioneringsvorm bruikbaar aangezien in hoofdstuk 6 de strategie per kwadrant wordt 
geschetst op basis van deze portfolio. 

De 5 vormen van EP die hierboven al aangehaald zijn, worden in de volgende paragraaf 
omschreven. EDI (Electronic Data Interchange) en VMI (Vendor Managed Inventory) worden 
niet meegenomen. VMI is namelijk bedoeld voor BOM gerelateerde goederen en EDI is een 
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toepassing die vroeger veel werd gebruikt, maar door de komst van het Internet is deze 
toepassing niet meer aantrekkelijk. EDI werkt namelijk niet op basis van XML terwijl de 
nieuwere systemen tegenwoordig wel op basis van XML draaien. 

5.3 Verschillende EP-vormen 

5.3.1 E-Sourcing 
E-sourcing is een vorm van E-procurement die helpt bij het identificeren van nieuwe leveranciers, 
producten en/ of diensten, met gebruikmaking van internettechnologie. Met e-sourcing kan 
wereldwijd worden gezocht naar leveranciers, producten en/of diensten, die tot op dat moment 
onbekend waren bij de inkopende organisatie. E-sourcing kan ingezet worden bij het tactische 
inkoopproces voor een toekomstige behoefte. E-sourcing wordt voornamelijk gebruikt voor het 
zoeken van strategische leveranciers of voor het zoeken van alternatieve leveranciers in het 
bottlenecksegment. Een voorbeeld van een e-sourcing catalogus is bijvoorbeeld 
SupplyBaseSource (www.supplybasesource.com). Een catalogus die de zoektocht naar 
leveranciers helpt ondersteunen doordat er een grote hoeveelheid aan leveranciers aangesloten is 
bij dit systeem. E-sourcing is een toepassing die het tactische inkoopproces ondersteunt en dus 
valt in de categorie e-informing. 

5.3.2. E-Tendering 
E-tendering (elektronisch aanvragen) is een vorm van e-procurement, die kan worden toegepast 
om een professionele selectie uit te voeren, gegeven een (mogelijk fors) aantal leveranciers. Door 
middel van e-sourcing zijn bijvoorbeeld nieuwe leveranciers voor een zeker inkooppakket 
ge1dentificeerd, die - samen met een aantal bekende leveranciers - worden opgenomen op de lijst 
met leveranciers die het RFI (request For Information) / RFP (Request For Proposal) voor dat 
inkooppakket elektronisch gaan ontvangen (de longlist) . De bedoeling is om m .b.v. e-tendering 
deze longlist om te zetten naar een shortlist. Hiervoor worden de door de leveranciers 
aangereikte elektronische informatie beoordeeld op een aantal criteria. Indien de shortlist 
gecreeerd is kan overgegaan worden tot onderhandeling of het gebruik van een auction-achtige 
toepassing (E-reverse auctioning) (zie 5.2.3). 

Het toepassingsgebied van e-tendering betreft dat dee! van het inkooppakket dat aanbesteed 
wordt. Met aanbesteed wordt hier een gedegen aanbestedingsdossier bedoeld voorzien van RFI 
(Request for Information), het teruggaan van een long-list naar een short-list en een RFQ 
(Request For Quotation). 

5.3.3. E-reverse auctioning 
E-reverse-auctioning is een e-procurement vorm die kan worden ingezet in de contracteringsfase 
om zodoende een aantal potentiele leveranciers tegen elkaar uit te spelen. E-reverse auctioning is 
het omgekeerde vane-auctioning, d .w .z. bij een auction of veiling zijn er meerdere bieders voor 
een product waarbij de prijs normaal gesproken zal stijgen. Terwijl bij e-reverse-auctioning een 
bedrijf (een inkopende organisatie) een behoefte heeft die ingevuld kan worden door meerdere 
leveranciers waarbij die leveranciers tegen elkaar bieden om de handel te mogen leveren . De prijs 
van het pakket of goed zal dan dalen. Belangrijk bij het houden van een auction is het voorwerk 
dat gepleegd wordt. De deelnemers aan een auction moeten allen het minimale vereiste niveau 
hebben ten aanzien van levertijd, kwaliteit e.d . Anders is de uitkomst van een auction niet veel 
waard . Het gebruik vane-auctions kan het beste plaatsvinden voor hefboomproducten (Kraljic). 

Het gebruiken van e-reverse auctions in een onderhandelingsfase kan voordeel opleveren. De 
potentiele leveranciers worden op een eenvoudige en snelle manier met elkaar vergeleken 
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waarbij leveranciers tot het uiterste zullen gaan indien zij graag willen leveren voor Brabantia . 
Het toepassen van e-reverse-auctions kan zowel voor BOM als non-BOM producten, per pakket 
wordt bekeken of het interessant en nuttig is om gebruik te maken van een auction. Het werken 
met e-auctions heeft als nadeel dat het contact met de leverancier onpersoonlijk wordt. Dit zou 
conseguenties kunnen hebben voor de relatie van beide partijen. 

5.3.4. £-ordering 
E-ordering richt zich op het gebruik maken van internettechnologie in het operationele 
inkoopproces. Het gaat erom dat medewerkers in een organisatie hun operationele behoefte op 
een elektronische wijze kunnen aanvragen, bestellen en ontvangen. Hierbij wordt dan gebruik 
gemaakt van een zogenaamde ordering catalog system. Het gebruik van ordering catalog 
systems vindt voornamelijk plaats voor het inkopen van facilitaire producten en diensten. 
Primaire producten en diensten warden bij de meeste bedrijven al ondersteund door ERP-achtige 
systemen, die ervoor zorgen dater een wekelijkse / dagelijkse bestellijst wordt uitgedraaid op 
basis van de productiebehoefte. 
Een ordering catalog systeem is een toepassing waarmee elektronische bestelaanvragen voor 
producten en diensten kunnen worden aangemaakt en verstuurd, die (via geautomatiseerde 
goedkeuringsprocedures) worden goedgekeurd en warden omgezet in elektronische bestellingen 
voor leveranciers. In feite is het dus een elektronische catalogus met de geselecteerde producten 
van de verschillende leveranciers en de contractprijzen waaronder afgeroepen kan worden, 
waarna de verdere afhandeling van de productkeuze elektronisch gebeurt. 

Een e-ordering systeem ondersteunt ook free format aanvragen. Oat wil zeggen dat producten 
die niet in een catalogus staan ook ondersteund worden door het systeem, waardoor een vrije 
aanvraag een bepaalde workflow volgt en op die manier dus bij de juiste inkoper terechtkomt. 
Een e-ordering systeem kan dan ook deels gezien worden als een workflow beheersingssysteem 
dat de werkwijze faciliteert. 

5.3.5. Contract Management 
E-contract management zal het van oudsher bekende contractmanagement gaan vervangen, 
waarbij het grote verschil zit in het ondersteunende contract management systeem en het gebruik 
van dat systeem. Bij e-contract management wordt een -op internettechnologie gebaseerd
systeem gebruikt, dat in principe door alle medewerkers van een organisatie is te gebruiken. 
Zodra een medewerker een operationele behoefte heeft, kan hij checken of er op dit moment 
contracten zijn waaronder hij zijn behoefte kan afroepen. Het contract management systeem 
wordt ook gebruikt om te sturen op het naleven van de afgesloten contracten en het tijdig nemen 
van actie bij het aankomend expireren van contracten. 

Bij vele organisaties, waaronder Brabantia, worden er contracten afgesloten. Het opvolgen van 
deze contracten evenals het -op tijd- verlengen of opzeggen van deze contracten blijkt niet altijd 
eenvoudig omdat de contractvoorwaarden meestal slechts bij enkele mensen kenbaar zijn. 
Contract management systemen zorgen ervoor dat de contracten kenbaar gemaakt warden in de 
organisatie waardoor het opvolgen van de contractvoorwaarden eenvoudiger wordt. Tevens zal 
er minder snel een contract stilzwijgend verlengd worden omdat er voordat het contract afloopt 
een waarschuwing komt (vanuit het systeem) die aangeeft dater actie ondernomen moet warden 
op dat contract. 
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5.4 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat e-procurement een paraplubegrip is. Er bestaan 
meerdere vormen van e-procurement die alien een ondersteuning van het inkoopproces zijn. Het 
is van belang om de verschillende vormen van EP goed te definieren en ze te classificeren. Voor 
dit classificeren van de verschillende vormen zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar. Een 
combinatie van de classificatiemethode van Harink en het classificeren in de Kraljic portfolio 
zorgt ervoor dat vanuit 2 visies gekeken kan worden welke toepassingen interessant zijn. 
Belangrijk bij het kiezen van de classificatiemethode is het aspect dat e-procurement een 
ondersteuning is voor het inkopen van goederen en diensten. Het lijkt dus in 1 c instantie erg 
wezenlijk om de verschillende EP vormen te classificeren naar het traditionele inkoopproces 
zoals door van Weele geschetst. De verschillende EP toepassingen ondersteunen immers alien 
een gedeelte van het inkoopproces. Vanuit organisaties gekeken, in dit geval dus Brabantia, 
wordt immers ook gekeken naar de aspecten in het inkoopproces die verbeterd kunnen worden. 
De juiste hulpmiddelen in de vorm van een EP toepassing kan dan eenvoudig gekozen worden . 
In 2e instantie is het van belang om te kijken op welke productgroepen de EP toepassing invloed 
heeft. Harink doet dit door gebruik te maken van de opsplitsing in primaire en secundaire 
producten, maar deze opdeling is summier. Het gebruik maken van de portfolio van Kraljic die 
door Santema specifiek gemaakt is voor EP toepassingen geeft meer inzicht in het soort 
producten die door een EP toepassing ondersteund worden. Een combinatie van beide 
classificatiemethoden wordt verderop in deze scriptie gebruikt om te kijken welke EP toepassing 
het beste bij de huidige situatie van Brabantia past. 

De analyses in de vorige hoofdstukken hebben reeds aangestipt waar Brabantia behoefte aan 
heeft in de toekomst. De vraag is nu of e-procurement hierin een ondersteuning kan bieden. 
Aangezien EP een ondersteuning van het inkoopproces is, moet bekeken worden of de EP vorm 
genoeg productgroepen ondersteund. Een oplossing voor slechts een klein gedeelte van het 
inkoopvolume lijkt namelijk geen optimale oplossing. In het volgende hoofdstuk wordt in de 
paragraaf diagnose het probleem gekoppeld aan de mogelijke EP toepassingen . Er wordt dan 
overwogen welke toepassing het beste past bij de huidige problematiek van Brabantia en dus een 
verbetering kan zijn in de toekomst. Indien de keuze gemaakt is voor een EP toepassing, zal deze 
toepassing dieper toegelicht worden wat betreft voordelen, nadelen en risico's . Onderwerpen als 
invoering, e-readiness en e-willingness worden dan ook behandeld . 

Concluderend kan uit dit hoofdstuk geleerd worden welke EP toepassingen er zijn en hoe deze 
zijn gerelateerd aan het inkoopproces. De opsplitsing die gemaakt is tussen EP vormen die het 
tactische inkoopstuk ondersteunen en EP vormen die het operationele inkoopstuk ondersteunen 
is erg belangrijk. De behoefte van Brabantia wordt ook bekeken op deze schaal, waardoor 
eenvoudiger bepaald kan worden welke EP vorm past bij de behoefte van Brabantia . 

Het volgende hoofdstuk beschrijft de strategie die gebaseerd is op de analyses van de vorige hoofdstukken. 
Hierbij vormen de conc/usies uit de verschillende analyses het uitgangspunt. 
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6 Diagnose & Strategie 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de strategieen die toegespitst kunnen warden op de Non-BOM portfolio 
die weergegeven is in figuur 3.6. De conc/usies die getrokken zijn uit de financie/e - en de procesanalyse 
zijn input van de te gebruiken strategie.De strategie maakt gebruik van de basisprincipes zoa/s die door 
Kraljic zijn geschetst en door (Van Weele, 2002) uitgebreid zijn. In de strategiebepaling zijn tevens de EP 
toepassingen meegenomen. Uiteindelijk schetst dit rapport immers welke EP toepassingen Brabantia zou 
kunnen gebruiken om het inkoopproces te verbeteren. 

Paragraaf 6.1 gaat in op de algemene strategie op non-BOM gebied. Paragraaf 6.2 beschrijft een diagnose 
waarbij gereflecteerd wordt op de onderzoeksvraag en de ontwerprichting bepaa/d wordt. Uiteindelijk sluit 
dit hoofdstuk af met een samenvatting en geeft aan op welke EP toepassingen Brabantia zich moet richten. 

6.1 Basisstrategieen 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat er op Non-BOM gebied ongeveer € 27,8 Miljoen wordt 
uitgegeven. Hiervan wordt meer dan €15 Miljoen uitgegeven aan Unit Nederland. De financiele 
kengetallen zijn in een portfolio (figuur 3.6 en tabel 3.4) neergezet om aan te geven in welke 
kwadranten de verschillende categorieen geplaatst zijn. Op basis van deze portfolio kan per 
categorie een strategie neergezet worden die het inkopen effectiever en efficienter moet maken. 
De strategie bespreekt de kernpunten binnen elk kwadrant, waardoor Brabantia weet waar de 
focus op gericht moet zijn. Hieronder wordt per kwadrant de strategieen omschreven: 

Strategisch kwadrant - Partnership 
Dit kwadrant heeft de grootste financiele waarde van de 4 kwadranten. Deze producten of 
diensten hebben een cruciale waarde in het eindproduct of dragen strategisch bij aan het kunnen 
leveren van het eindproduct. De leveranciers in dit kwadrant zijn dus zeer belangrijk en kunnen 
niet snel gewisseld worden. Oftewel het leveranciersrisico is hoog. Vandaar dat de focus in dit 
kwadrant ligt op partnerships of samenwerking. Het doe! is gezamenlijke deelname op basis van 
vooraf geplande samenwerking. Samen met de leveranciers moet gewerkt worden aan 
kostenreducties, kwaliteitsverbetering, procesverbeteringen en verbeterde productontwikkeling. 
Er worden bij voorbaat lange relaties geprefereerd wat ervoor zorgt dat de leveranciersselectie 
erg grondig moet plaatsvinden. 

De strategie van Brabantia in dit segment moet zich richten op de volgende punten: 
o Creeren van lange termijn relaties met de leveranciers: Binnen 'advertising' moet worden 

gestreefd naar een optimale partnership met de belangrijkste leveranciers in deze categorie. 
Samen moet worden gewerkt aan verbetervoorstellen om zodoende voor beide partijen meer 
omzet te creeren. 

o Terugdringen van het aantal leveranciers: Het aantal leveranciers in het strategische segment 
is te groot. Een partnership opbouwen met 185 leveranciers is onmogelijk. Er moet 
geanalyseerd worden welke leveranciers overbodig zijn, of met welke leveranciers te weinig 
gehandeld wordt waardoor de focus meer gaat liggen op de belangrijkste leveranciers. 

o Grotere betrokkenheid van inkoop: ln de strategie binnen dit kwadrant moet men streven 
naar crossfunctionele teams die een aankoop plegen. Van nature is de macht van M&D erg 
groot in dit segment, wat kan leiden tot overgespecificeerde aankopen. Door crossfunctioneel 
in te kopen, zal vanuit meerdere disciplines gekeken worden naar de aankoop, wat 
uiteindelijk zal leiden tot betere specificaties. Indien beter gespecificeerd is wat echt nodig is, 
zal dit de aankoop ten goede komen. 
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o Terugdringen aantal transacties: Met een aantal leveranciers warden te grote aantallen 
transacties gepleegd. Indien men een partnership met elkaar aangaat, kunnen betere regels 
omtrent het administratief afhandelen geregeld warden. Uiteindelijk zijn beide bedrijven 
gebaat bij het terugdringen van de administratieve werklast. 

EP mogelijkheden in het strategische kwadrant: 
Aangezien de focus in het strategische kwadrant ligt op het bouwen van partnerships, is het 
logisch dat de EP toepassingen zich daar ook op richten. Mogelijke toepassingen zijn VMI 
(Vendor Managed Inventory) en EDI (Electronic Data Interchange). VMI wordt echter 
hoofdzakelijk toegepast voor productiegebonden materialen. Kijkend naar de productcategorieen 
die zich bevinden in dit kwadrant lijken er weinig mogelijkheden voor VMI weggelegd . Het 
toepassen van EDI kan echter wel geschikt zijn. EDI is simpel gezegd het gebruik maken van 
elektronische data in het communicatieverkeer. Van deze toepassing wordt echter al lang gebruik 
gemaakt. Op dit moment moet Brabantia geen prioriteit stellen aan het gebruiken van EP 
toepassingen binnen het strategisch kwadrant omdat er in de andere segmenten grotere 
voordelen te behalen zijn. Vandaar dat Brabantia zich momenteel beter kan richten op de 
algemene aandachtspunten binnen de strategie in dit kwadrant. 

Hefboomkwadrant - competitieve biedingen 
In het hefboomkwadrant staan leveranciers waarmee veel geld gemoeid is maar waar het 
toeleveringsrisico niet zo groot is. Oat wil zeggen dat relatief eenvoudig substituten op de markt 
te vinden zijn. Aangezien de leveranciers en de producten in principe inwisselbaar zijn, warden 
lange-termijn contracten niet geprefereerd . Lange termijn contracten en jaarlijkse afspraken 
warden gecombineerd met spot-buying. De nadruk in dit kwadrant ligt op tenderen. Prijzen zijn 
belangrijk en hiervoor moet de markt actief en continu onderzocht warden. 

De strategie van Brabantia binnen dit segment heeft de volgende aandachtspunten: 
o Continue marktorientatie: Doordat er eenvoudig substituten te vinden zijn voor het 

geleverde product, moet er eenvoudig overgestapt kunnen warden naar een andere 
leverancier. Dit betekent dat de markt continu onderzocht moet warden. Vooral op 
transportgebied kan dit erg interessant zijn alhoewel de switchkosten uiteraard meegenomen 
moeten warden in dit soort beslissingen. 

o Focus op korte termijn afspraken: Om eenvoudig te kunnen switchen, moeten er 
hoofdzakelijk korte termijn contracten afgesloten warden. Zo warden er op transportgebied 
prijsafspraken gemaakt voar korte periodes. De bindingen met de leveranciers zijn niet hecht 
wat ervoor zorgt dater makkelijker geswitcht kan warden. 

o Sterke machtspositie: Brabantia moet goed doordacht zijn van het feit dat zij in deze categarie 
een machtige speler is. Brabantia bepaalt immers met wie ze samenwerken. Door de vele 
substituten in deze markt zorgt dit voor een sterke machtspositie die gebruikt moet warden 
in de onderhandelingen. Zo kan er op transportgebied geeist warden dat er wekelijks 
gefactureerd wordt i.p.v. per rit. Dit zou een enarme ontlasting voor de administratie van 
Brabantia kunnen zijn. Binnen de post "temporary employment' geldt dit hetzelfde. In de 
onderhandelingen met Randstad moet Brabantia gebruik maken van haar machtspositie. 
Binnen 'Travel' en "Packaging Expenses' geldt hetzelfde verhaal. 

EP mogelijkheden in het hefboomkwadrant: 
Zoals al geschetst is tenderen een belangrijke activiteit in het hefboomkwadrant. Het tenderen 
kan ook ondersteund warden met behulp van lnternettechnologie. Het betreft clan e-tendering, 
een vorm van E-procurement die besproken is in het vorige hoofdstuk. Brabantia zou gebruik 
kunnen maken van e-tendering. Het enige voordeel dat e-tendering heeft ten opzichte van het 
traditionele tenderen is dat de gegevens eenvoudiger geanalyseerd kunnen warden doordat ze in 
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hetzelfde digitaal formaat staan. Indien Brabantia te maken heeft met een inkooppakket dat vaak 
getenderd zou warden dan zou het verstandig zijn voor Brabantia om deze vorm van EP te 
overwegen. Echter, Brabantia maakt momenteel weinig gebruik van tenderen, waardoor eerst 
bekeken moet warden of het nuttig is om meer te gaan tenderen. Indien er meer getenderd gaat 
warden, kan een e-tendering systeem een ondersteuning zijn. Op dit moment wordt aangeraden 
het tenderen op de huidige manier te laten plaatsvinden. De kosten voor een systeem zijn hoger 
dan de baten, waardoor deze toepassing voorlopig geen prioriteit heeft. E-tendering is het beste 
te gebruiken wanneer een organisatie te maken heeft met formele aanbestedingsprocedures zoals 
bij een overheid. 
In het hefboomkwadrant kan ook gebruik gemaakt warden van e-reverse auctions. E-reverse
auctions maakt het mogelijk om het onderhandelen in een kort tijdbestek te doorlopen. Hierbij 
beperkt het onderhandelen zich voornamelijk tot het bieden van een prijs. Het toepassingsgebied 
vane-reverse-auctions betreft die pakketten (1) die gekenmerkt warden door vele prijsfluctuaties; 
(2) waar vele onderhandelingen voor plaatsvinden in het kader van doorlooptijd en algemene 
tijd; (3) waar meer competitie vereist is; (4) waar leveranciers makkelijk uitgewisseld kunnen 
warden (=hefboomproducten) en (5) waar de inkopende partij de macht heeft. Kortom, e-reverse
auctions kan warden toegepast in het hefboomkwadrant. Per pakket moet bekeken warden of het 
nuttig is om een e-reverse-auction te houden. Dit ligt aan de kenmerken van het pakket. Het 
succes van e-reverse-auctions ligt hoofdzakelijk in het voortraject. Dit houdt in dat de 
leveranciers die uitgenodigd warden voor deelname aan een auction allemaal vergelijkbaar met 
elkaar zijn. Kortom, de geselecteerde leveranciers moeten voldoen aan de specificaties die 
Brabantia geschetst heeft (kwaliteit, levertijd, servicelevel etc.) Indien de leveranciers hieraan 
voldoen is het wenselijk om een e-reverse-auction te houden. Een e-reverse auction creeert een 
nieuw soort samenwerking met een leverancier. Brabantia is van mening, na enkele pilots, dat 
deze werkwijze niet past bij de manier van zakendoen die zij nastreven. Het toepassen van e
reverse-auctions wordt in dit onderzoek verder niet meer bekeken. Brabantia is op de hoogte van 
de resultaten maar wenst er op dit moment slechts gedoseerd gebruik van te maken . 

Bottleneckproducten - Verzekeren van aanvoer 
Het bottleneckkwadrant is een kwadrant waarin categorieen staan die een hoog 
toeleveringsrisico hebben. Een alternatieve leverancier is moeilijk verkrijgbaar op de markt. In 
principe is men erg afhankelijk van de reeds bestaande leveranciers in deze categorie. Vandaar 
dat de nadruk ligt op het verminderen van de afhankelijkheid naar deze leveranciers toe. Het 
zoeken / ontwikkelen van alternatieve producten of diensten is bepalend in de strategie. 

De strategie van Brabantia in dit kwadrant moet zich richten op: 
o Verzekeren van de aanvoer: In dit kwadrant gaat voor Brabantia per categorie niet veel geld 

om. Het belangrijkste is dus te zorgen voor de zekerheid van levering van deze leveranciers. 
De machtspositie van Brabantia in dit kwadrant is uiterst gering wat ervoor zorgt dat men 
moet proberen reele inkoopvoorwaarden te creeren waar beide partijen mee kunnen !even. 

o Op zoek naar alternatieven: Brabantia moet op zoek gaan naar mogelijke substituten om de 
huidige leveranciers meer onder druk te kunnen zetten. Indien dit lukt, wordt de 
afhankelijkheid van Brabantia t.o.v. deze leverancier gereduceerd . Uiteindelijk zou dit 
kunnen leiden tot betere inkoopvoorwaarden . 

o Volume vergoten: Brabantia zou de mogelijkheden met de Schaapsloop kunnen onderzoeken 
om op deze manier grate volumes te kunnen afnemen bij de leverancier. Wat uiteindelijk zal 
leiden tot betere prijzen. Voor o.a. lease-auto's zou dit geschikt kunnen zijn . 

EP mogelijkheden in het bottleneckkwadrant: 
Een e-sourcing systeem kan gebruikt warden in het bottleneckkwadrant. Een e-sourcing systeem 
zal namelijk de zoektocht naar alternatieven ondersteunen. In de hier bovenstaande 
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strategiebeschrijving is opgemerkt dater op zoek gegaan moet warden naar alternatieven. Een e
sourcing systeem is hier de juiste module voor. Op het WWW zijn enkele e-sourcing catalog 
systemen te vinden waarvan gebruik gemaakt kan warden door eenvoudigweg een abonnement 
te nemen op die catalogus. Dit beperkt zich meestal tot het betalen van een fee, om te mogen 
inloggen op een dusdanige catalogus. Een voorbeeld is www.europages.com. Het gebruiken van 
e-sourcing kost dus vrijwel niets, aangezien de inkopende organisatie geen aanpassingen aan 
haar eigen systeem hoeft te doen. E-sourcing kan ook buiten het bottleneckkwadrant gebruikt 
warden. Het is een toepassing die altijd ten goede komt in het tactische inkoopproces omdat het 
de zoektocht naar leveranciers vergemakkelijkt. Brabantia zou gebruik kunnen maken van deze 
toepassing. Echter, de focus van Brabantia op non-BOM gebied zal meer liggen op het verbeteren 
van het operationele proces waardoor meer tijd ontstaat voor het tactische proces. E-sourcing 
heeft dus geen 1 e prioriteit maar is we! een toepassing die in de toekomst meerwaarde kan 
bieden. 

Routineproducten - bestelkosten verlagen 
Producten en diensten in het routinekwadrant vergen veel administratieve kosten. Het plaatsen 
van een bestelling (workflow) kost vaak meer dan het uiteindelijke product <lat besteld wordt. De 
nadruk bij de strategie in dit kwadrant ligt dus op het reduceren van de administratieve kosten 
en de logistieke complexiteit. De processen moeten efficienter ingericht warden. Een aantal 
belangrijke aspecten in de strategie zijn het standaardiseren van het product assortiment, het 
reduceren van het aantal leveranciers, raamcontracten afsluiten voor groepen MRO artikelen, 
werken met elektronische catalogi en het bestellen m.b.v. lnternettechnologie. 

Brabantia's strategie in het routinekwadrant moet zich richten op: 
o Standaardiseren van het productassortiment: Brabantia is een organisatie die bestaat uit 

meerdere productielocaties. In deze locaties wordt met eigen ontwikkelde standaarden 
gewerkt. Er warden dikwijls dezelfde producten gekocht alleen bij andere leveranciers. Door 
de benodigde producten (vb . TD materialen) te standaardiseren kunnen er grotere 
raamcontracten warden afgesloten. Die raamcontracten zullen uiteindelijk besparingen 
opleveren. 

o Het operationele proces verbeteren: De waarde per transactie is in <lit segment laag. Oat wil 
zeggen dat de kosten van het bestellen relatief grater zijn dan de waarde per product. Het 
operationele proces moet dus goed ingericht zijn zodat de bestelkosten zo laag mogelijk zijn. 
Dit geldt voor alle categorieen in dit kwadrant, dus zowel de 'general expenses' als de TD 
Materialen. Tevens kan er gekeken worden naar gecombineerde aankopen om zodoende het 
aantal transacties te verminderen. 

o Terugdringen aantal leveranciers: Het aantal leveranciers in <lit segment is hoog. Gezocht 
moet worden naar groothandels als leverancier waar een divers pakket aan goederen 
afgenomen kan worden. Er kunnen dan grote raamcontracten afgesloten warden waar de 
bestellers gebruik van kunnen maken. In dit segment worden vele bestellingen geplaatst 
vanuit een catalogus. Groothandels bieden een grote catalogus aan waar de besteller alle 
producten kan krijgen. Dit zorgt ervoor <lat de besteller niet ver hoeft te zoeken naar het 
product <lat hij moet bestellen. 

EP mogelijkheden in het routinekwadrant: 
Een e-procurement toepassing die past in het routinesegment is een e-ordering systeem. Dit is 
een elektronische catalogus die de besteller gebruikt bij het plaatsen van een bestelling. De 
voordelen en toepassingsgebieden zijn reeds besproken in hoofdstuk 5. Een e-ordering systeem 
kan het standaardisatieproces zoals hierboven geschetst bevorderen. Tevens wordt het 
operationele inkoopproces meer aan banden gelegd . Uiteindelijk zal er dus efficienter ingekocht 
gaan worden met grotere raamcontracten (op centraal niveau contracten afsluiten) . Waardoor er 
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tevens meer tijd ontstaat voor het tactische inkoopproces. In het volgende hoofdstuk zal bekeken 
warden of Brabantia klaar is voor een e-ordering systeem. 

Het gebruiken van de portfolio leidt tot een gedifferentieerde inkoopstrategie die geschetst is in deze 
paragraaf Per segment zijn andere aandachtspunten geschetst op basis van de uitkomsten van de 
financie/e- en procesanalyse. Duidelijk is geworden dat verschillende /everanciers op een andere manier 
benaderd moeten warden, aangezien er verschillende be/angen mee gemoeid zijn . Door aandacht te besteden 
aan de bovenstaande strategie zal het inkopen van non-BOM goederen verbeteren. De vraag in dit 
onderzoek is echter we/ke EP toepassingen Brabantia kunnen ondersteunen op weg naar een professionelere 
inkoopfunctie. De diagnose in de volgende paragraaf zal hierop ingaa n. 

6.2 Diagnose 

Het voornaamste doe! van een diagnose is een reflectie naar de onderzoeksvraag en een te 
bepalen ontwerprichting voor het verdere onderzoek. De analyses in de hoofdstukken 3 en 4 
hebben aangetoond dat er relatief veel geld omgaat in het non-BOM inkopen terwijl er weinig 
aandacht aan besteed wordt. Het doe! van Brabantia is om effectiever en efficienter te gaan 
inkopen zowel op BOM als non-BOM gebied. In dit kader moet onderzocht worden wat e
procurement hieraan kan bijdragen. De 'problemen / aandachtsgebieden' uit de analyses moeten 
dus verbeterd warden om inkoop te verbeteren. De volgende aandachtspunten komen uit de 
analyses naar voren en zijn mede bepalend voor de ontwerprichting die gekozen moet warden: 

□ Vee/ categorieen met relatief veel transacties en dus facturen; 
□ Vee/ leveranciers en dus weinig standaardisatie; 
□ Historisch gegroeide processen en verantwoordelijkheden; 
□ Weinig of nauwelijks sturing op non-BOM inkoop mede door het ontbreken van stuurinformatie; 
□ Processen die efficienter kunnen, voora/ bij administratie en autorisatiestappen. 

De vraag is nu in welke mate e-procurement kan bijdragen aan het verbeteren van deze 
aandachtspunten. De aandachtspunten bij Brabantia zijn te verdelen in aandachtspunten op het 
operationele vlak (het ontbreken van structuur) en op het tactische vlak (het ontbreken van 
sturing). Het lijkt verstandig voor Brabantia om in eerste instantie het operationele gedeelte goed 
georganiseerd te krijgen. lndien dit goed georganiseerd is, kan er door de betrokkenen meer 
aandacht besteed warden aan het tactische vlak, wat eindelijk ook tot besparingen zal leiden. 
Yoordat er sturing kan plaatsvinden, zal er immers managementinformatie beschikbaar moeten 
zijn waarop gestuurd kan warden. Het genereren van management informatie gebeurd in het 
operationele proces. Yandaar dat Brabantia ook de prioriteit moet leggen bij het verbeteren van 
het operationele inkoopproces. Als we dit koppelen aan de verschillende vormen van EP die we 
in het vorige hoofdstuk beschreven hebben dan zijn de EP toepassingen ook te verdelen in 
toepassingen die het tactische inkoopgedeelte ondersteunen en toepassingen die het operationele 
inkoopgedeelte ondersteunen. Tevens is in de strategiebeschrijving van non-BOM inkopen in de 
vorige paragraaf aangegeven welke EP toepassingen mogelijk zijn voor welke productgroepen. 
(Santema, 2003) duidt terecht op dat e-procurement toepassingen over meerdere kwadranten 
heen kunnen warden gebruikt. Kortom een EP toepassing beperkt zich niet tot een bepaalde 
artikelgroep maar kan breed gebruikt warden. Het grootste effect wordt echter bereikt in het 
kwadrant dat het meest voldoet aan de voorwaarden. Concluderend kan gesteld warden dat 
kijkend vanuit beide classificaties en reflecterend op de aandachtsgebieden Brabantia zich moet 
richten op het verbeteren van het operationele proces door te kijken naar de mogelijkheden voor 
e-ordering. 
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E-ordering richt zich op het gebruik maken van internettechnologie in het afroepproces, 
van het goedkeuren van inkoopaanvragen, plaatsen van orders tot het ontvangen van 
producten en diensten. 

Een e-ordering toepassing zorgt er namelijk voor dat het operationele proces een duidelijke 
workflow doorloopt. De processen zullen middels e-ordering efficienter gaan verlopen. Tevens 
zal door een e-ordering toepassing meer tijd gecreeerd worden voor de tactische inkoop. E
ordering zorgt er namelijk ook voor dat het huidige leveranciersbestand eens goed onderzocht 
moet worden waarbij het aantal leveranciers drastisch gereduceerd kan warden. Er moet immers 
bepaald worden welke leveranciers aan het systeem gekoppeld gaan warden en dat is een ideale 
mogelijkheid om de huidige leveranciers te beoordelen . Het creeert de standaardisatie de vereist 
is en genereert stuurinformatie die in de huidige situatie ontbreekt. Kortom een e-ordering 
systeem verbetert het operationele inkoopproces en creeert meer ruimte, tijd en informatie voor 
het tactische inkoopproces. Waardoor dit op den duur verbetert. De vraag is echter of Brabantia 
klaar is voor een e-ordering systeem. Deze readiness en wi llingness t.a.v dit systeem zal in het 
volgende hoofdstuk bespoken worden. Tenslotte wordt een kosten-baten analyse uitgevoerd om 
te berekenen wat dit systeem kan opleveren. 

6.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is een algemene strategie voor non-BOM goederen ontworpen op basis van de 
aandachtspunten die uit de analyses volgden. In de strategiebepaling zijn per segment de EP 
mogelijkheden beschreven. Op basis hiervan en op basis van de conclusies uit de financiele- en 
procesanalyse heeft een diagnose plaatsgevonden. Deze diagnose reflecteert op de 
onderzoeksvraag en kiest een ontwerprichting. Brabantia moet een keuze maken tussen het 
verbeteren van het operationele inkoopproces of het tactische inkoopproces. Beide processen 
kunnen verbeterd warden, de vraag is echter waar Brabantia prioriteit aan moet geven. In 
combinatie met de EP mogelijkheden is het voor Brabantia belangrijk om nu het operationele 
proces te verbeteren. Uiteindelijk zal het verbeteren van het operationele proces leiden tot betere 
informatie in het tactische inkoopproces waardoor dit ook verbetert. Een EP ondersteuning van 
het operationele proces zal ook meer effect hebben dan het ondersteunen van het tactische 
inkoopproces met EP. Dus de ontwerprichting richt zich op het onderzoeken of een e-ordering 
systeem de gewenste meerwaarde kan leveren. Dit is op dit moment het belangrijkste voor 
Brabantia . Een ondersteuning van het operationele proces zal zijn vruchten gaan afwerpen. Een 
e-ordering systeem invoeren is echter niet eenvoudig, er komen vele dingen bij kijken. De vragen 
of Brabantia klaar is voor een e-ordering systeem, of het past bij de doelstellingen op de lange 
termijn en of het financieel aantrekkelijk is zijn vragen die in de volgende hoofdstukken 
beantwoord warden. 

Hoofdstuk 7 gaat in op de e-readiness en e-willingness van Brabantia ten aanzien van een e-ordering 
systeem. Oeze aspecten bepalen mede hoe het idea le systeem er voor Brabantia uit ziet. 
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7 £-Readiness & £-willingness 

In dit hoofdstuk wordt de toepassing e-ordering verder uitgediept ten aanzien van de voor- en nadelen. 
Tevens wordt ingegaan op de readiness & willingness van Brabantia ten aanzien van een e-ordering 
systeem. De basis voor deze analyse ligt in de EPOS methode (Harink, 2003). Uit deze metlwde warden 
bepaalde elementen gebruikt om de analyse specifiek voor Brabantia uit te voeren. Uiteindelijk conc/udeert 
dit hoofdstuk of e-ordering past bij Brabantia en of er dus overgegaan moet warden op een kosten-baten 
analyse om de financiele impact van een systeem te kunnen bepalen.Tevens warden er verschillende e
ordering toepassingen besproken die meegenomen warden ,war lwofdstuk 8. Deze toepassingen zorgen 
ervoor dat er goed nagedacht moet warden over wat Brabantia precies zoekt in een e-ordering systeem. 
Vandaar dat een Programma van Eisen (PvE) geschreven is, wat ingaat op de gewenste specificaties. 

Paragraaf 7.1 geeft een definitie van e-ordering, inclusief a/le voor- en nadelen, risico's, impact en de 
voorwaarden voor gebruik. De aangepaste EPOS methode komt in paragraaf 7.2 aan de orde. Sectie 7.3 
gaat in op de willingness van Brabantia en de daaropvolgende sectie behandelt de readiness. Paragraaf 7.5 
beschrijft de verschillende toepassingsvormen waarna een PvE geschreven is. Uiteindelijk wordt al/es 
samengevat in paragraaf 7.6. 

7.1 E-ordering 

De definitie van e-ordering is al gegeven in het vorige hoofdstuk. Om meer gevoel te krijgen bij 
de precieze werkwijze van e-ordering is in bijlage 15 omschreven hoe het stapsgewijs werkt en 
zijn enkele screenshots toegevoegd ter verduidelijking. In de volgende subparagrafen zullen 
achtereenvolgens de voordelen (ofwel de te bereiken effecten), het toepassingsgebied en de 
voorwaarden voor gebruik inclusief nadelen en risico's beschreven worden. 

7.1.1 Voordelen 

a e oor e en me us1e Tbl71V di fb esparmgspotenbee op as1s van 1teratuuron erzoe . I b d 

Voordeel Potentiele besnarin11: (vol11:ens literatuur) Wie? 
Verhoogde efficiency (van paper- Besparingen varieren tussen de 40% en de Harink, Davila, Neef, 
based naar elektronisch; 75% ten opzichte van de huidige proceskosten. de Boer, Angeles e.a. 
proceskosten dalen) 
Lagere voorraadkosten Besparin;;;en: 10 - 50% op de voorraadkosten Angeles, Aberdeen G 
Lagere inkoopprijs (door betere Gemiddelde besparing van 10%(uiteraard Neef, Angeles, Davila. 
benutting van afroepcontracten en afhankelijk van het # contracten en volume) 
dus minder Maverick Buying) 
Kortere doorlooptijd (snellere Gemidde/de reductie tussen de 1 en 5 dagen Angeles, Davila. 
behoefte bevrediging) 
Betere stuurinformatie (e-ordering Besparingen van 5 - 15% door het creeren van Neef, Davila 
systeem creeert stuurinformati e - stuurinformatie. 
input voor tact. inkooooroces) 
Decentralisatie van het operationele Geen directe beparing Neef, Angeles 
proces en dus meer tijd voor het 
tactische inkoopproces 
Betere verspreiding inkoopkennis en Geen directe besparing Harink 
contracten 
Grotere tevredenheid onder interne Geen directe besparing Harink 
gebruikers 
Minder fouten (door elektronische Geen directe besparin;;; Angeles, Davila 

~ Er moet een kanttekening geplaatst worden bij de savings-poten tials die staan weergegeven. De 
litera tuurstukken die deze besparingen berekenen zijn namelijk nauwelijks empirisch geva lideerd. 
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ondersteuning met 1 systeem, 
minder kans op fouten) 
Professionelere inkoopfunctie Geen directe besparin>( Harink 
Financiele goedkeuring voor alle Geen directe besparing Kalakota, Neef 
'spend' 
Creeren van 1 structuur Geen directe besparin>( Kalakota 

7.1.2 Toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied kan warden omschreven door te kijken naar de gebruikte classificatie
methode door Santema (Santema, 2003). De portfolio (figuur 5.2) laat zien dat een e-ordering 
systeem vooral nut heeft in het routinekwadrant. Echter Santema erkent dat de toepassing over 
meedere kwadranten te gebruiken is. Kijkend naar andere auteurs (Harink, Davila e.a.) zien we 
dat zij het toepassingsgebied omschrijven als het gebied waar (1) reeds afroepcontracten voor 
bestaan, (2) producten en diensten die uit afroepcontracten besteld kunnen warden en (3) 
producten en diensten die vaker besteld warden. Men spreekt ook wel over producten die 
geschikt zijn om in een catalogus te plaatsen. Dit doet e-ordering tekort aangezien een e-ordering 
systeem ook kan voorzien in het plaatsen van 'free format' aanvragen. Samenvattend spreken we 
dus over het hele inkoopvolume. Dit is voor Brabantia de gewenste situatie. Enkele 
productgroepen zullen echter nooit via een e-ordering systeem !open. Denk dan aan strategische 
productgroepen waarbij veel contact tussen Brabantia en leverancier gewenst is . In dit onderzoek 
gaan we uit van een ruime gebruiksmogelijkheid. De productgroepen die in het systeem kunnen 
komen warden in het volgende hoofdstuk besproken. 

7.1.3 Voorwaarden 

Alvorens een vorm van EP gei"mplementeerd kan warden moet aan een aantal voorwaarden zijn 
voldaan. Deze voorwaarden zijn specifiek per vorm van EP maar kunnen opgedeeld warden in 
een aantal categorieen. (Harink, 2003) en (Lennartz, 2000) spreken over een infrastructuur die 
weergeeft welke elementen er bij komen kijken om het inkoopproces (van Weele, 2002) uit te 
voeren. Die elementen staan ook weergegeven in het racewagenmodel van (Veeke, 1993). De 
volgende elementen warden daarbij besproken: 

• Interne klanten en leveranciers; 
• Personeel en organisatie; 
• Systemen; 
• Procedures en methodes; 
• Organisatie- en inkoopbeleid; 
• Prestatie-indicatoren 

Deze elementen zijn de zogenoemde aandachtsgebieden waarbinnen aan enkele voorwaarden 
moet zijn voldaan, alvorens een invoering kan starten . De specifieke elementen waaraan voldaan 
moet warden, warden meegenomen in het bekijken van de e-readiness van Brabantia . Deze 
wordt besproken in paragraaf 7.4. 

7.1.4 Risico's en nadelen 

De risico's die genoemd staan in tabel 7.2 zijn afkomstig uit interviews met experts, zie bijlage 16, 
en uit de literatuur. In deze tabel staan de risico's opgesomd met tevens de methode om het risico 
in te dammen. 
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Tbl72Ri. 'b. d a e SICO S 11 e-or enng 

Risico Hoe mee om te eaan? Wie? 
Reken je niet rijk in je Business Bereken een aannemelijke ROI op basis van Heijmans, Harink, 
Case succesvolle implem. bij andere bedrijven. Vermeer. 
Slechte beschrijving van de Schenk voldoende aandacht aan het Vermeer, Harink, de 
huidige processen gedetailleerd beschrijven van de processen. Brouwer 
Communiceer luid en duidelijk Stel een projectteam samen dat de Noordermeer, 
de plannen door de organisatie vorderingen duidelijk communiceert. Verschueren, Vermeer, 

Bovens 
Slechte integratie met huidige IT Betrek IT in projectteam Van Rietschoten, de 
infrastructuur Brouwer 
Mislukte implementatie door te Implementeer in waves, waarbij na iedere Harink, de Brouwer 
veel willen wave een afronding plaatsvindt. 
Te veel nieuwe procedures Verbeter de procedures die nu niet werken Noordermeer, van 
invoegen en pas in een lager tempo zeker de anderen Rietschoten, Harink. 

procedures aan. 

Dit zijn de risico's die in de interviews en in de literatuur het vaakst naar voren kwamen. Deze 
risico's worden meegenomen in het verder onderzoek. Er zijn ook nadelen aan een e-ordering 
systeem: (1) Er zal onderhoud gepleegd moeten worden; (2) Verandering van het werk 
(organisationele verandering) en (3) verandering van de cultuur, door automatisering. Het 
automatiseren van bepaalde processen zijn 'heftige' aangelegenheden voor de betrokken 
medewerkers. De tegenwerking vanuit de organisatie voor deze plannen moet niet onderschat 
worden. Vandaar dat het cruciaal is om de plannen duidelijk te communiceren door de 
organisatie. Het adoptieproces (change management) is bij alle IT implementaties een belangrijk 
aspect. (Reunis, 2003) heeft een rapport geschreven over hoe omgegaan moet worden met het 
adoptieproces tijdens een EP implementatie. Het adoptieproces wordt beschreven in paragraaf 
9.4. 

7.2 EPOS Methode 

De EPOS methode staat voor de E-Procurement Organisation Suitability methode. Oftewel de 
EPOS methode ontwikkelt door Harink is gemaakt om de geschiktheid van 1 of meerdere 
vormen van e-procurement voor een organisatie te bepalen. Bijlage 17 geeft de EPOS methode 
weer. In deze EPOS methode draait het om 2 aspecten die bepalen of een organisatie baat heeft 
bij een e-procurement vorm, namelijk de e-readiness en de e-willingness. Wil een organisatie en 
kan een organisatie het?! In dit onderzoek is reeds bepaald welke vorm het beste past bij de 
behoefte van Brabantia. Hiervoor is gekeken naar de behoefte die Brabantia heeft, waardoor niet 
zo zeer vanuit een hype is geredeneerd, maar vanuit een behoeftebepaling is gekeken of EP een 
meerwaarde kan bieden. Dit lijkt een goed uitgangspunt voor dit onderzoek. Vele elementen uit 
de EPOS methode zijn reeds behandeld in deze scriptie. Nog niet bepaald is hoe Brabantia 
tegenover een e-ordering systeem staat, d.w.z. hoe een e-ordering systeem past in de toekomst 
van Brabantia. Een uitspraak hierover zal gedaan worden in de volgende paragraaf, de 
willingness. Dit element kijkt naar de 'SOLL' -situatie binnen Brabantia. De readiness daarentegen 
kijkt naar de huidige situatie, de '!ST" -situatie, en kijkt daarbij specifiek naar de kosten die nog 
gemaakt moeten worden a lvorens de gewenste effecten optreden. Deze readiness gaat specifieker 
in op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en wordt beschreven in paragraaf 7.4. 
Kortom, de 2 hoofdelementen uit Harink's model worden hier, in een andere context, behandeld, 
om zo te bepalen of een e-ordering systeem past bij Brabantia. 
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7.3 E-willingness 

Het willen: vanuit deze invalshoek is een vorm van e-procurement geschikter voor een 
organisatie, naarmate de te verwachten, structurele effecten van een vorm van e-procurement 
meer bijdragen aan het realiseren van de visie en (inkoop)doelstellingen van de desbetreffende 
organisatie (Harink, 2003). Kortom, passen de structurele effecten van een e-ardering systeem bij 
de doelstellingen van Brabantia in de toekomst. Om hierover een uitspraak te doen, is in een 
presentatie aan de verantwoordelijken voor het beleid, gevraagd hoe Inkoop binnen Brabantia 
uitziet in de toekomst. Brabantia heeft namelijk geen duidelijke inkoopdoelstellingen op papier 
staan. Uit de algemene doelstellingen kunnen inkoopdoelstellingen afgeleid warden, echter deze 
zijn dusdanig vaag dat ze geen duidelijkheid geven. Vandaar dat gekozen is om de 
verantwoordelijken te confronteren met de vraag hoe inkoop in de toekomst georganiseerd zal 
zijn en in hoeverre een e-ardering systeem hierin een bijdrage kan leveren. Duidelijk in deze 
presentatie is geworden dat Brabantia effectiever en efficienter wil gaan inkopen. Of zoals door 
de directeur productie genoemd: 'performanter.' In dit kader wil Brabantia meer aandacht gaan 
besteden aan het tactisch inkopen en is het generen van stuurinformatie een vereiste. Het 
reduceren van het aantal leveranciers en het realiseren van besparingen staat ook op de agenda. 
Deze doelstellingen zijn serieus aangezien Brabantia in de structuurschets van 2007 en verder 
rekening houdt met deze doelstellingen en hiervoar dus iemand verantwoordelijk stelt. In een 
confrontatie met de verwachte structurele effecten van een e-ardering systeem is dan ook positief 
gereageerd. De effecten die een e-ordering systeem zullen voortbrengen spreekt de organisatie 
aan. Op basis van deze reaches en ontwikkelingen kan geconcludeerd warden dat een e-ordering 
systeem past in de toekomst van Brabantia. 

7.4 E-readiness 

Het (aan)kunnen: vanuit deze invalshoek is een vorm van e-procurement geschikter voor een 
arganisatie, naarmate meer voorwaarden voor gebruik van deze varm van e-procurement zijn 
ingevuld door de desbetreffende organisatie. Voorwaarden die horen bij een e-ordering systeem 
zijn opgenomen in bijlage 18. Duidelijk wordt uit deze lijst dat de voorwaarden waaraan voldaan 
moet warden te maken hebben met kosten die gemaakt moeten warden. Dit onderzoek is een 
kostenpost die voldoet aan een aantal voorwaarden. Aan enkele voorwaarden, zoals het 
beschrijven van het operationele proces in detail, is dus al voldaan. Echter, aan meerdere 
voorwaarden moet nog voldaan warden. Zoals het kopen van een systeem, het trainen van de 
medewerkers en het integreren met andere ICT pakketten. Harink probeert de e-readiness te 
bepalen door een uitspraak te doen over de kosten die nog gemaakt moeten warden om in de 
'SOLL'-situatie terecht te komen. Dit onderzoek neemt enkele kosten weg, en is een eerste stap op 
weg naar het bepalen van de haalbaarheid van een e-ordering systeem. Een interne analyse heeft 
immers reeds plaatsgevonden, maar dit is slechts de aanzet tot een eventuele invoering van een 
EP vorm. Na dit onderzoek zullen er nog vele activiteiten moeten plaatsvinden die omschreven 
zijn in hoofdstuk 9. Het trekken van een conclusie omtrent de e-readiness is niet eenvoudig. 
Brabantia is echter op de goede weg om intern het inkoopproces te analyseren en 
probleemgebieden aan te pakken. Dit kan geconcludeerd warden uit de procesanalyse. Brabantia 
staat open voor een e-ardering systeem en is hard op weg om klaar te zijn voor deze toepassing. 
Een conclusie betreffende de e-readiness van Brabantia is dus dat er nog veel moet gebeuren 
alvorens een e-ordering systeem ingevoerd kan warden. Echter, dit onderzoek doet een hoop 
voorwerk en met een goede projectleider zal Brabantia klaar zijn voor een e-ordering systeem. De 
specifieke elementen waaraan voldaan moet warden, warden verder uitgediept in paragraaf 9.2 
waar het invoeringsplan beschreven wordt. 
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Bij het bepalen van de readiness voor een bedrijf is ook gekeken naar het type bedrijf en de 
filosofie binnen een bedrijf. In een onderzoek naar e-ordering toepassingen in de Nederlandse 
Industrie blijkt dater slechts weinig bedrijven zijn die een dusdanig systeem operationeel hebben 
(van Weele, 2003). De vraag is dan ook of Brabantia een early-adopter moet zijn ten aanzien van 
e-ordering. (Davila, 2003) is van mening dat de technologie nog duidelijk in haar kinderschoenen 
staat. Wei benadrukt Davila dat vele bedrijven een strategie kiezen waarbij ze snel kunnen 
starten als er een standaard strategie ontstaat, de zogenoemde fast-followers. Deze strategie zou 
ook erg goed bij Brabantia kunnen passen. Er moet echter opgemerkt worden dat de markt 
langzaam maar zeker volwassener wordt ten aanzien van e-procurement systemen (Ariba, 
Proquro). Technische aspecten spelen geen rol van betekenis meer annex 2004. Het reeds 
benoemde adoptieproces wordt als een van de moeilijkste punten erkend. Kijkend naar enkele 
mogelijke systemen die kunnen voldoen aan de eisen van Brabantia dan concludeer ik dat 
Brabantia in dit stadium klaar is voor e-procurement of dat ze in ieder geval de ontwikkelingen 
sterk moeten volgen om in een later stadium snel te kunnen handelen. De punten waaraan 
aandacht besteedt moet worden, komen terug in het invoeringsplan in hoofdstuk 9. Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor e-ordering systemen op de markt. Alie mogelijkheden linken 
met de readiness van een bedrijf. De volgende paragraaf bespreekt deze mogelijkheden en 
beschrijft bij wat voor bedrijf (in termen van aantal medewerkers) deze toepassingen het meeste 
geschikt zijn. 

7.5 Toepassingen van e-ordering 

E-ordering kan voor iedere organisatie anders worden ingezet. Een onderzoek van Cap Gemini 
(Inkoop & Logistiek, 2000) onderscheidt 3 basismodellen, namelijk (1) inkopen via een eigen 
catalogus, (2) inkopen via de catalogus van een derde partij en (3) inkopen via een catalogus van 
de verkopende partij . Het laatste gebeurt reeds binnen Brabantia. Een voorbeeld hiervan is het 
inkopen bij de Technische Unie, de interne catalogus van de Technische Unie wordt hiervoor 
gebruikt. lnkopen via een eigen catalogus noemt men de buy-side software. Deze wordt binnen 
bedrijven zelf ge'implementeerd en is bereikbaar vanaf iedere werkplek binnen de organisatie via 
het intranet. Deze buy-side software ondersteunt het inkoopproces binnen bedrijven. 
Leveranciers van dit soort systemen zijn bijvoorbeeld Ariba, PinkRoccade en Total Web. De 
tweede optie, inkopen via een derde partij, wordt market-side software genoemd. In de market
side software worden catalogi van meerdere leveranciers bijgehouden en warden de orders 
uitgewisseld. In de market-side software moet ook functionaliteit aanwezig zijn voor het 
faciliteren van het bestelproces. Echter, hiervoor geldt dat het minder uitgebreid is dan de buy
side software. Een bijzondere vorm van market-side software is een ASP(= Application Service 
Provider). Het ontstaan van ASP's is een nieuwe ontwikkeling die mogelijk is gemaakt door het 
Internet. Een ASP is een bedrijf dat een applicatie installeert en operationeel houdt buiten de 
infrastructuur van bedrijven. Bedrijven krijgen via Internet toegang tot de applicatie. Bedrijven 
betalen in dit geval alleen voor het gebruik van de applicatie en nemen als het ware een dienst af. 
Meer informatie omtrent een ASP inclusief de architectuur van een ASP is te vinden in bijlage 19. 
Gartner (Gartner Group, 2001) geeft aan dat de keuze voor een ASP door bedrijven vooral 
bepaald wordt door de Applicatie, de A in ASP. E-Procurement leent zich bij uitstek voor een 
ASP. EP richt zich immers op de secundaire processen en deze lenen zich uitstekend voor 
uitbesteden . 

Yolgens (van Doorne en Yerheijen, 2000) is de schaalgrootte van een onderneming uitgedrukt in 
het aantal personeelsleden de bepalende factor voor de keuze van een e-ordering model. 
Daarnaast is volgens hen het aantal bestellingen van secundaire goederen en diensten recht 
evenredig met het aantal personeelsleden. Yolgens hen kiezen ondernemingen met meer dan 
2.000 werknemers in eerste instantie voor een EP applicatie binnen de eigen infrastructuur. 
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Voornamelijk omdat de investering hierin erg fors is. Ten tijde van het onderzoek van (van 
Doorne en Verheijen, 2000) waren de EP toepassingen die op de markt aanwezig waren (denk 
aan Ariba, Commerce One, SAP e.d.) duur. Er zijn anno 2004 ook systemen op de markt die een 
stuk laagdrempeliger zijn. Denk clan aan het Proquro systeem van PinkRoccade. Dit systeem zal 
dus ook meegenomen warden in de berekening van de kosten en baten. Met de komst van ASP 
hoeft een systeem dus niet meer per definitie in de eigen infrastructuur aanwezig te zijn. Echter, 
het zal een hele stap zijn voor het bedrijfsleven om de EP applicatie als ASP af te nemen . Deze 
ASP zal namelijk 'dedicated' voor de organisatie gemaakt moeten warden. Een partij die dit kan 
is bijvoorbeeld ESIZE. Het ASP model is direct geschikt voor middelgrote ondernemingen met 
300 tot 2.000 werknemers. Van Doorne en Verheijen benadrukken dat ondernemingen van deze 
grootte de 'business case' nog niet rond krijgen en de investering dus niet willen ophoesten. Een 
ASP is clan dus een serieuze optie. 

De twee mogelijkheden die hierboven beschreven zijn, zijn ook een serieuze optie voor Brabantia. 
De kosten-baten analyse maakt clan ook een analyse voor zowel een buy-side software als voor 
een ASP. Belangrijk is om te weten wat Brabantia nu precies zoekt in een e-ordering systeem. In 
overleg met de inkopers is een Programma van Eisen ontstaan dat aangeeft waar het systeem 
(ASP of buy-side software) aan moet voldoen. Het PvE is te vinden in bijlage 20 en is gebruikt om 
de leveranciers te bepalen die een rol zullen spelen in de kosten-baten analyse van hoofdstuk 8. 

Brabantia heeft aangegeven ook interesse te hebben in een e-contractmanagement systeem. Dit 
soort systemen, staan beschreven in HS. De leveranciers van e-ordering systemen raden aan een 
contract management module te kopen die naadloos integreert met het e-ordering systeem. 
Vandaar dat in de business case de kostencomponent aangevuld wordt met de kosten voor een 
contract management systeem. Deze module kost vrijwel geen invoeringstijd en wordt dus 
dikwijls gekocht in combinatie met een e-ordering systeem. Contract management zal de huidige 
contracten inzichtelijk en bewerkbaar maken. Tevens voorziet deze module in het beter beheren 
van het contract. Denk clan o.a. aan opzegtermijnen. 
In het volgende hoofdstuk wordt een business case voor e-ordering uitgewerkt, waarbij de kosten 
voor een contractmanagement module meegenomen wordt. De baten van een dusdanig systeem 
zijn slecht kwantificeerbaar, vandaar dat deze niet berekend worden. 

7.6 Samenvatting 

Zoals eerder vermeld is vanuit een procesanalyse geconcludeerd dat Brabantia zich moet 
focussen op het verbeteren van het operationele proces. Een e-ordering systeem ligt in de lijn van 
deze conclusie. Vanuit een behoeftebepaling past een e-ordering systeem dus prima. De vraag is 
of een e-ordering systeem past in de toekomst en of Brabantia klaar is voor een dergelijke 
toepassing. De structurele effecten die in de loop van de tijd gerealiseerd worden door een e
ordering systeem passen in de toekomst van Brabantia. Deze conclusie is getrokken door met de 
verantwoordelijke beleidsmakers om de tafel te zitten. Betreffende de e-willingness kan dus 
geconcludeerd worden dat een dusdanig systeem past bij Brabantia. De voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden, zijn veelal kostenposten die gemaakt moeten worden. Dit onderzoek is 
daar een eerste aanzet toe. Vele voorwaarden worden middels dit onderzoek ingevuld . Andere 
voorwaarden hebben te maken met het 'kopen' van een e-ordering systeem en het trainen van de 
betrokken medewerkers. Factoren die momenteel nog niet ingevuld kunnen zijn, maar aan deze 
voorwaarden kan we! op korte termijn voldaan worden. Samenvattend kan dus gesteld worden 
dat een e-ordering systeem haalbaar is in termen van het willen (e-willingness) en het kunnen (e
readiness). Kijkend naar de mogelijkheden die er clan zijn, zijn de ASP vorm en de buy-side 
software besproken. De vormen verschillen in het feit dat de applicatie op een andere manier 
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beheerd wordt. Bij een ASP kunnen tevens enkele andere diensten uitbesteed warden. Voor 
Brabantia wordt onderzocht wat een e-ordering systeem oplevert, waarbij er gekeken wordt naar 
de kosten die gemaakt warden voor een ASP oplossing en een buy-side oplossing. Concreet 
betekent dit dater een kosten-baten analyse uitgevoerd is in hoofdstuk 8 die leidt tot een advies 
ten aanzien van het we! of niet invoeren van een systeem. 

De kosten-bate11 analyse is het belangrijkste element van een business case aangezien deze analyse de 
beslissingsfactor is ten aanzien van een eventuele invoering. Deze kosten-baten analyse wordt in lwofdstuk 
8 beschreven. 

Faculteit Technologie Management - Roger Loo - Juli 2004 50 



Tu/ e technisc he universiteit eindh oven @brabantia· 
solid company 

8 Business Case 

De analyse in dit hoofdstuk moet uiteinde/ijk leiden tot een gefundeerd advies ten aanzien van het we/ of 
niet investeren in een e-ordering systeem. Het advies is tot stand gekomen door met enke/e EP leveranciers 
om de tafel te zitten en van hun kennis en kunde gebruik te maken bij het opzetten van zo'n advies. Het 
belangrijkste element binnen de business case van EP is de kosten-baten analyse. De kosten, baten en de 
investeringsmethoden zullen dus uitgebreid aan bod komen. De bevindingen zijn stap voor stap besproken 
met de interne betrokkenen van Brabantia. In dit hoofdstuk wordt berekend of een investering in e-ordering 
succesvol is voor Brabantia. Er warden 2 beschikbare leveranciers meegenomen die voldoen aan het PvE. 
Indien Brabantia besluit dat een investering gemaakt moet warden dan dienen er meerdere leveranciers 
benaderd te warden die vo/doen aan het PvE. Dit onderzoek heeft dus geen beslissing genomen ten aanzien 
van dee-ordering /everancier maar we/ ten opzic/1te van de haa/baarheid van een e-ordering systeem. 

Paragraaf 8.1 van dit hoofdstuk gnat in op het hoe en waarom van een business case en de belangrijkste 
e/ementen hieruit. Sectie 8.2 bespreekt de kosten voor de 2 verschillende model/en (ASP en buy-side 
software) zoa/s besproken in hoofdstuk 7. De baten warden besproken in sectie 8.3 waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen kwalitatieve baten en kwantitatieve baten. Paragraaf 8.4 bespreekt de verschillende 
investeringsmetlwdieken, waarbij de meest geschikte investeringsmetlwdiek gebruikt zal warden om het 
advies te onderbouwen. Paragraaf 8.5 geeft een gefundeerd advies ofwel de conc/usie van de gehele kosten
baten analyse. In sectie 8.6 wordt dit hoofdstuk samengevat. 

8.1 Wat is een Business Case? 

Onder een business case wordt het volgende verstaan: 

A business case is a substantiated argument for a project, policy or program proposal requiring a resource 
investment, often including a financial commitment. (Gellatly, NSW Premier's Department, 2000) 

Het doe! van een business case voor een EP invoering is het maken van een 
besluitvormingsdocument dat gebruikt kan warden om de toekomstige beslissingen te 
ondersteunen (PIA, 2002). Zoals hier geschetst is de Business Case (BC) in dit geval dit hele 
rapport. Het cruciale element uit een BC is de kosten-baten analyse. De bedoeling van de 
business case in deze context is de onderbouwing van het we! of niet invoeren van een e-ordering 
systeem. In dit advies speelt de kosten-baten analyse dus een belangrijke rol. Vandaar dat de 
volgende paragrafen nadrukkelijk ingaan op zowel de kosten als de baten. 

8.2 Kosten 

De kosten die gemaakt warden bij de overgang naar een e-ordering systeem kunnen opgedeeld 
warden in interne en externe kosten. Beide kostencomponenten kunnen het beste extra 
opgedeeld warden in eenmalige kosten en wederkerende kosten. Uit literatuuronderzoek zijn de 
volgende kostencomponenten naar voren gekomen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt met 
bovengenoemde indeling. 

Tbl81E a e enma 1ge osten (B ron: , er een PAI Ab d G roup, H k arm , van D oomeen V h · er e11en 
Eenmalige kosten Inteme Exteme Toelichting 

kosten kosten 
Aanschaf systeem ✓ De kosten die gemaakt worden om het systeem aan 

te schaffen . Hierbij wordt dus een onderscheid 
gemaakt tussen de kosten voor de aanschaf van een 
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e-ordering systeem en de kosten voor de extra 
module contract management9. 

Projectmanagementkosten ✓ ✓ Projectmanagementkosten spelen een belangrijke rol 
bij de invoering. Zowel interne mensen zullen in de 
projectgroep plaatsnemen alsook externe 
consultants. 

Systeeminrichting ✓ ✓ Onder systeeminrichting wordt verstaan de kosten 
die gemaakt worden om het systeem van de juiste 
inhoud te voorzien (definieren vd workflows, 
business rules etc.) 

In tegra tie kosten ✓ ✓ Kosten om het e-ordering systeem te linken met de 
andere interne systemen. Bij Brabantia is in Jc 
instantie alleen sprake van een integratie met het 
financiele systeem (Easy Open). 

Leverancierskoppelingen ✓ ✓ Het koppelen van de leveranciers aan het e-ordering 
systeem. Afhankelijk van de capaciteiten van de 
leveranciers. 

Training & Opleiding ✓ ✓ Kosten die gemaakt worden om de mensen met het 
systeem te laten werken. Volgens het train de trainer 
principe kunnen deze kosten enigszins beperkt 
worden. 

Tbl82Wd k a e e er eren e d k osten: (B ron: PAI Ab d er een G roup, H k ann ,van D oome en V h .. ) er el)en 

Wederkerende kosten Inteme Exteme Toelichting 
kosten kosten 

Software licenties ✓ Kosten om de software te mogen gebruiken. Jaarlijks 
terugkerende kosten 

Onderhoudskosten ✓ Kosten die betaald worden aan de leverancier van 
het e-ordering systeem. Jaarlijks terugkerend . 

Onderhoudskosten ✓ Kosten die gemaakt worden omdat intern bij 
Brabantie iemand het functioneel en applicatie 
beheer op zich moet nemen. 

Software upgrades ✓ Kosten die gemaakt dienen te worden als het 
svsteem een update krijgt. 

Gebruikerskosten ✓ Kosten om gebruikers gebruik te laten maken van 
het systeem. 

De interne kosten die benoemd zijn, zullen in het aantal uren gespecificeerd warden. Brabantia 
krijgt hierdoor een indruk van het aantal mensen dat tijd beschikbaar moet maken evenals de tijd 
die het zal kosten om het systeem te onderhouden nadat de invoering heeft plaatsgevonden. 
De externe kosten zullen benoemd warden. De informatie hiervoor is verkregen van de 2 
aanbieders die in dit stadium van het project meegenomen zijn. Dit zijn Proquro van Pinkroccade 
(www.proquro.nl) en ESIZE (www.esize.nl). Beide leveranciers bieden een ander pakket aan. 
Deze pakketten zijn besproken in hoofdstuk 7, namelijk een buy-side software en een ASP model. 
Voor deze leveranciers is gekozen omdat ze betreffende grootte, kwaliteit van het product en 
functionaliteit voldoen aan het PvE (bijlage 20). Indien Brabantia inderdaad kiest om een e
ordering systeem te zullen invoeren, zullen eventuele andere partijen ook nog meegenomen 
warden. Een objectieve evaluatie van de beschikbare systemen t.o.v. het PvE dient dan nog te 
geschieden. De voorselectie heeft echter laten blijken dat deze partijen het beste voldoen aan de 

9 Brabantia heeft zelf de wens uitgesproken voor een contract management module. Een combinatie van een 
e-ordering module met een contract management module is een ideate combinatie. 
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gestelde eisen. De kosten zijn verkregen door beide aanbieders een kostenraming te laten doen. 
Tabel 8.3 geeft de resultaten hiervan weer. 

Tabel 8.3 Kostentabel 

Eenmalige kosten Proguro Proquro Toelichting ESIZE Toelichting 
(Buvside) (Lease)10 (ASP) 

Aanschaf systeem 
Projectmanagement 
kosten 
Systeeminrichting 
lntegratiekosten 
Leveranciers-
koppelingen 
Training & Opleiding 
Totaal eemnalige 
kosten 
Wederkerende kosten 

Software licenties 
Onderhoudskosten 
Software uoe:rades 
Gebruikerskosten 
Totaal wederkerende 
kosten 

In bovenstaande tabel zijn de kosten voor een buy-side software en voor een ASP provider 
benoemd . De kosten die hier geraamd zijn, worden gebruikt om intern een inschatting te maken 
van de kosten die met een dusdanig systeem gemoeid zijn. Het zijn dus geen definitieve kosten. 
Concluderend kan het volgende gezegd worden over de kosten: 

De kosten bij een ASP provider zullen lager zijn, maar het wederkerende bedrag is hoger. De 
eenmalige invoeringskosten zijn € xxxxx De wederkerende kosten zijn € xxxxx per jaar. 

De kosten bij een buy-side software oplossing zijn initieel hoger, maar dan is het systeem we! 
eigendom van Brabantia. De eenmalige kosten zijn € xxxxx en de wederkerende kosten zijn € 
xxxxxx per jaar. 

De 2e constructie die Proquro aanbiedt is een combinatie van beide mogelijkheden en komt neer 
op: Eenmalige kosten: € xxxxx,- en de wederkerende kosten zijn xxxxx,- per jaar. 

Buiten de kosten van het kopen van het systeem, het inhuren van implementatie consultants en 
andere externe kosten, zijn er ook een aantal interne kostenposten. Een invoering zal namelijk 
door de organisatie begeleid moeten worden. Er zal dus een projectteam opgericht moeten 
worden met een projectleider die werkzaam is bij Brabantia. Een gemiddelde invoering zal zo'n 2 
tot 3 maanden duren. In dit onderzoek wordt uitgegaan van 310 uren aan interne projecturen. Dit 
getal komt overeen met de tijd dat externe consultants besteden aan het project. Over de 
samenstelling van een projectteam zal in hoofdstuk 9 ingegaan warden. Niet alleen tijdens de 
invoering worden interne uren besteed, ook nadat het systeem ingevoerd is zullen er enkele 

10 Een constructie waarbij de software als abonnementsvorm wordt afgenomen. De contractperiode hierbij is 
4 jaar. Na 4 jaar is het gebruiksrecht op Proquro betaald. 
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mensen verantwoordelijk moeten zijn om het systeem draaiende te houden en van de juiste 
content te voorzien. Uit expertinterviews is gebleken dat er twee soorten onderhoud zijn, 
namelijk (1) functioneel onderhoud en (2) technisch onderhoud. Gemiddeld is gebleken dat aan 
technisch onderhoud zo'n 4 uur per maand wordt besteed. Aan functioneel onderhoud zal zo'n 4 
uur per week besteed warden. Als er gekozen wordt voor een ASP oplossing dan kan het 
onderhoud uitbesteed warden naar de Service Provider. De interne uren kunnen als volgt 
samengevat warden: 

Projectmanagement uren: in totaal 310 uren voor het projectteam. Functioneel beheer zal zo'n 4 
uur per week in beslag nemen en het technisch onderhoud zal ongeveer 4 uur per maand in 
beslag nemen. 

Buiten deze interne uren die besteed moeten warden aan een invoering, zal een e-ordering 
systeem leiden tot het reduceren van een aantal fte. De aanname die hieromtrent gemaakt is, is te 
vinden in de berekening van de investeringsbeslissing, zie paragraaf 8.4. De verdere aannames 
die gemaakt zijn, warden ook beschreven in paragraaf 8.4. 

8.3 Baten 

Het bepalen van de baten voor een e-ordering systeem is niet eenvoudig. Een advies zou 
namelijk idealiter met kwantitatieve baten ondersteund moeten warden. Echter, het 
kwantificeren van de baten blijkt in de praktijk erg moeilijk. Vandaar dat we de baten opsplitsen 
in kwantitatieve baten en kwalitatieve baten. De kwalitatieve baten zijn minstens zo belangrijk 
als de kwantitatieve baten maar kunnen niet in geld uitgedrukt warden. Om de kwalitatieve 
baten meer draagkracht te geven is het van belang dat de beslissing nemers, in dit geval de 
hoofddirectie van Brabantia, een demo van een e-ordering systeem hebben gezien. Het visueel 
maken van de voordelen en het gevoel met het systeem zijn erg belangrijk. Vandaar dater een 
demo georganiseerd is binnen Brabantia om de mensen kennis te laten maken met het systeem. 
Een betoog over de kwalitatieve baten is verderop in deze paragraaf te vinden. De kwantitatieve 
baten, oftewel de voordelen als genoemd in hoofdstuk 7, kunnen onderverdeeld warden in 
procesbaten en volumebaten. Procesbaten hebben betrekking op het doelmatiger doen verlopen 
van het bestel- en facturatieproces. De efficiency wordt dus verhoogd. Volumebaten zijn 
verbonden aan het feit dat grotere inkoopvolumes vanuit (mantel)contracten warden gebruikt 
('maverick buying' neemt immers af) en hierdoor prijsreducties mogelijk zijn en omdat, voor 
sommige pakketten, prijsvoordelen kunnen warden behaald omdat thans (voor het gedeelte dat 
buiten het mantelcontract wordt ingekocht) een hogere prijs wordt betaald . De procesbaten 
warden als harde kwantitatieve baten berekend. De volumebaten zijn geschat op basis van enkele 
inkoopgegevens en warden we! de zachte kwantitatieve baten genoemd. 

De vraag is nu, op welke pakketten deze baten betrekking hebben, ofwel het toepassingsgebied. 
Het toepassingsgebied is reeds omschreven in H7, maar hier wordt gebruik gemaakt van een 
diagram dat uit 2 schalen is opgebouwd. We weten namelijk dat een e-ordering systeem het 
meeste geschikt is voor (1) standaard producten en diensten en (2) producten en diensten die 
vaak besteld warden (Harink, 2003). Dit geeft visueel het volgende figuur, waarin de huidige 
pakketten van Brabantia zijn ondergebracht. Dit figuur is ontstaan met de verantwoordelijken op 
inkoopgebied. 
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- Specialised Work 

Figuur 8.1 Bepaling commodity fit voor £-ordering 

Deze figuur laat zien welke artikelgroepen geschikt zijn voor een e-ordering systeem. Figuur 8.1 
is ingedeeld op 2 assen, namelijk: (1) het type order (een standaard order tot een gespecialiseerde 
order) en (2) het aantal orders (veel orders per artikelgroep tot weinig orders per artikelgroep). 
Dit figuur is gebaseerd op de financiele gegevens en op de interviews met de betrokken inkopers 
van deze pakketten. Groen geeft aan dat een pakket uitermate geschikt is en dus ook per direct 
ingevoerd kan worden. Geel geeft aan dat deze categorieen geschikt zijn, maar niet in een eerste 
wave meegenomen zullen worden. Rood geeft aan dat deze categorieen pas ingevoerd zullen 
worden als de andere invoeringen geslaagd zijn. In overleg met de betrokkenen binnen Brabantia 
is besloten dat de Business Case, ofwel de kosten-baten analyse, opgebouwd zal worden uit 
enkele categorieen die per direct geschikt zijn om gei:mplementeerd te worden. De volgende 
artikelgroepen worden dan meegenomen in de Business Case: (1) General Expenses en (2) de TD 
Materialen. De mogelijkheden voor transport worden ook meegenomen in de kosten-baten 
analyse. In overleg met de transportmanager en een e-ordering leverancier zijn de mogelijkheden 
voor transport bekeken. Deze zijn positief, vandaar dat transport ook meegenomen wordt aan de 
batenkant van de berekening. Er is besloten om alleen deze 3 productcategorieen mee te nemen 
in de BC omdat Brabantia zichzelf niet rijk wil rekenen in de BC (1 van de risico's genoemd in 
H7). Hoe meer categorieen er namelijk toegevoegd worden, hoe grater de besparing. Echter dit 
blijkt in de praktijk niet reeel aangezien in 1 e ins tan tie een keuze gemaakt moet worden over 
welke categorieen ingevoerd zullen worden. 

8.3.1 Kwalitatieve Baten 

Bij het benadrukken van de kwalitatieve baten reflecteren we kort op de wens die voortkwam uit 
de huidige procesbeschrijving. Het doel is om de processen op non-BOM gebied efficienter in te 
richten, door o.a. gebruik te maken van standaardisatie. Op deze manier moet er een duidelijkere 
structuur ontstaan waarbij het creeren van management informatie een vereiste is. De 
kwantitatieve baten zijn een directe besparing die gerealiseerd kan worden, maar de kwalitatieve 
onderbouwing van de meerwaarde van dit systeem is minsten zo belangrijk. Hoe luidt die dan? 
Bij de kwalitatieve onderbouwing wordt een onderscheid gemaakt tussen 1) mensaspecten 
(waarom zouden de mensen met het systeem moeten gaan werken); 2) Systeemaspecten (is het 
systeem wel compatibel met de huidige systemen?) en 3) Managementaspecten (waarom moeten 
managers met dit systeem gaan werken?). 
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Mensaspecten: Het systeem gaat de interne gebruikers sneller voorzien van informatie om hun 
behoefte in te vullen. De interne klanttevredenheid zal stijgen doordat ze voorzien warden van 
een systeem dat het gemak dient. Het systeem is gebruiksvriendelijk en zorgt voor een goede 
ondersteuning van de werkwijze. Kortom, de mensen gaan efficienter (sneller en beter) werken. 
Tevens bezit het systeem een communicatieportaal dat de laatste nieuwtjes op inkoopgebied 
kenbaar maakt aan de organisatie. ledereen is dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 
Systeemaspecten: De e-ordering systemen zijn te koppelen aan zowel de financiele systemen 
binnen Brabantia als de ERP systemen. Een e-ordering systeem zal zeker voor administratie een 
verlichting zijn, omdat de drie-wegscontrole 11 door het systeem eenvoudig digitaal ondersteund 
wordt. 
Managementaspecten: Het systeem gaat de controle op de non-BOM uitgaven verbeteren. Alie 
transacties warden vastgelegd in het systeem waardoor het creeren van management informatie 
relatief eenvoudig is. Tevens zorgt het systeem voor een duidelijke werkwijze omdat de 
workflow vooraf gedefinieerd staat. Vanuit management oogpunt is er dus de gewenste 
structuur in tegenstelling tot de wildgroei die er in de huidige situatie is. Het e-ordering systeem 
zorgt voor een professionelere inkoopfunctie die effectiever en efficienter zal zijn zowel intern als 
naar de leveranciers toe. 

Let we!, het systeem is geen oplossing en dient niet als dusdanig beschouwd te warden. Het is 
een ondersteuning van de huidige werkwijze. Een visuele weergave van alle functionaliteiten 
van het systeem helpt bij het inzichtelijk maken van de kwalitatieve baten. Vandaar dat een demo 
het e.e.a. een stuk duidelijker maakt. Buiten de kwalitatieve baten, die omschreven zijn, zijn er 
natuurlijk ook baten die we! in geld uitgedrukt kunnen warden. Deze kwantitatieve baten 
warden in de volgende paragraaf besproken. 

8.3.2 Kwantitatieve Baten 

De kwantitatieve baten zijn berekend door te kijken naar de procesbaten en volumebaten. De 
procesbaten zijn bepaald door de huidige processen in tijd te kwantificeren en de toekomstige 
processen (inclusief een e-ordering systeem) in tijd te kwantificeren. De productcategorieen die 
onderdeel uitmaken van deze business case zijn (1) General Expenses, (2) TD Materialen en (3) 
Transport.. De processen van deze categorieen in de huidige situatie en in de toekomstige 
situaties zijn bijgevoegd in bijlage 21. Hierbij moet de volgende belangrijke opmerking geplaatst 
warden. Bij de berekening van de besparingen op procesgebied is aangenomen dat er een 
besteller zal zijn die uit naam van een groep zal bestellen. Terwijl in de ideale situatie de interne 
personen hun eigen behoefte gaan invullen. 

Voorbee/d: Een TD medewerker is de beste/ler voor de TD materia/en. In de berekening van de besparingen 
blijft lzij dat nag steeds . Eigenlijk is de bedoe/ing van een e-ordering systeem dat de werkmeesters zelf lwn 
behoefte gaan invullen met het systeem. Dit zorgt dus nag voor een extra efficiency stap die verwaarloosd 
wordt in de berekening van de baten aan de proceskant . Wederom wordt hier de opmerking geplaatst dat de 
opbouw van de business case niet bedoe/d is om onszelf rijk te rekenen, maar om een zo neutraal mogelijk 
advies neer te leggen. 
Kijkend naar de processen zonder e-ordering en naar de processen met e-ordering kan de 
volgende berekening12 gemaakt warden, opgesplitst in een tabel om de procesbaten te berekenen 
en een tabel om de volumebaten te berekenen. De waarden die in de procestabel staan, zijn 

11 Onder de driewegscontrole wordt verstaan: Matching van 1) order met 2) factuur en 3) 
ontvangstbevestiging van het product of dienst. 
12 De waarden in deze berekening hebben betrekking op Unit Nederland. Unit Nederland is de 'pilot' voor 
dit project. In 2c instantie zal het ook in andere units gei"mplementeerd worden. 
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berekend met de betrokkenen binnen Brabantia . De berekening is gebaseerd op de huidige en 
toekomstige processen binnen Brabantia, als geschetst in bijlage 21. In deze bijlage staat ook de 
berekening beschreven. Opgemerkt moet worden dat de berekening van de besparingen 
gebaseerd is op perfect lopende huidige processen. Dit is in de praktijk niet het geval, waardoor 
de besparing in werkelijkheid alleen maar hoger zal uitvallen. Procesbaten zijn terugkerende 
baten, de efficiency voordelen worden namelijk jaarlijks behaald doordat de nieuwe werkwijze 
continu gebruikt zal worden. Het voordeel 'totale doorlooptijd verkorting' is niet meegenomen in 
het berekenen van de baten, aangezien uit onderzoek (interviews) is gebleken dat de huidige 
doorlooptijd niet alarmerend is. Een kwantitatieve onderbouwing hiervan is dus niet berekend. 

Tabel 8.4 Procesbaten 

Pakket # trans- Tijd benodigd Tijd benodigd Besparing per Totale 
acties in het huidige mete-ord. · transactie besparing 

proces Systeem 
General Expenses 69 min. 42min. 
Technische Dienst 100 min. 53 min. 
Materialen13 

Transport 50min. 25min. 
Totaal 

De efficiencywinning bij transport vindt plaats aan de achterzijde van het proces. De voorkant, 
het plaatsen van de order, zal evenveel werk vergen als in de huidige situatie. De achter zijde van 
het proces, namelijk het administratieproces en het proces om management informatie te 
genereren zal in de nieuwe situatie minder tijd kosten. Simpelweg omdat een factuur nu 
makkelijker met een order te matchen valt dan in de huidige situatie. Het genereren van 
management informatie zal in de situatie met een e-ordering systeem eenvoudiger zijn, omdat 
alle historische orders vastgelegd zijn. Er zullen we! specifieke templates ontwikkeld moeten 
worden om transport in een e-ordering systeem te implementeren. Transport is namelijk geen 
catalogus product maar kan we! prima met een template aanvraag ondersteund worden. Binnen 
transport is er sprake van (1) intercompany verkeer en (2) distributieverkeer. Om beide processen 
met een e-ordering systeem te ondersteunen zal er voor de ondersteuning van het 
distributieverkeer een koppeling gelegd moeten worden met het CLS (Centraal Logistiek 
systeem). 

Het berekenen van de volumebaten heeft te maken met het schatten van de kwaliteit van het 
huidige productpakket en het huidige leveranciersbestand. De getallen die als potentiele 
besparingen genoemd worden, zijn geschat op een aantal criteria door de verantwoordelijken op 
inkoopgebied . De volgende criteria zijn meegenomen om een uitspraak te kunnen doen over de 
volumebesparingen: 
D Het aantal leveranciers in een categorie; 
D Het aantal leveranciers dat hetzelfde product levert. Yoorbeeld: OHL, UPS, FedEx en TNT 

Express. ldealiter zouden de expresdiensten door een leverancier getransporteerd kunnen 
worden. Nu ligt het aan de voorkeur van de besteller, wie de expresdienst mag verzenden. 

D De verantwoordelijke besteller en supervisor op dat pakket. Op basis hiervan wordt een 
inschatting gemaakt van de kwaliteit van de tactische inkoop op het betreffende pakket. 

Het schatten van de potentiele besparing op volume gebied blijft moeilijk en kan het beste gezien 
worden a ls een indicatie van wat te besparen is . Yolumebaten kunnen ook gerealiseerd warden 
zonder e-procurement. Echter, er zal dan eenmaal aandacht besteed worden aan dit aspect terwijl 

13 Technische Dienst Materialen is een verzamelnaam voor de volgende commodi ties: (1) TD Mat Fixed 
Assets; (2) TD Mat Buildings Maintenance; (3) TD Mat Plant & Machinery; (4) TD Mat Toolings & Testing; 
(5) TD Mat Gr. 88 & 89 
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de meerwaarde van het systeem is dat je continu informatie krijgt over de kwaliteit van het 
productpakket. De continue informatievoorziening is een wezenlijke ondersteuning van het 
verbeteren van de tactische inkoop op dit gebied. Met een systeem is er sprake van een gesloten 
POCA cyclus (paragraaf 4.1) waardoor de 'actie' sneller en eenvoudiger genomen kan worden. 

Volumebesparingen op transport zijn niet berekend, omdat er op dit moment voldoende 
aandacht besteed wordt aan de tactische inkoop. Reele volumevoordelen zijn dus moeilijk te 
voorspellen waardoor ze niet geschat worden. 

Tabel 8.5 Volumebaten 

Pakket Reden van besparen Inschatting Totale 
besparin2 % Besparimt14 

General Expenses In deze commodity zitten enkele 3% 
contracten met de Schaapsloop die beter 
a Ileen onderhandeld kunnen worden. 
Kwaliteit tactische inkoop is laag en er 
bevinden zich vele leveranciers in dit 
segment(# = 80). Tevens weinig 
contracten. 

Technische Dienst Een groot aantal leveranciers (> 275) . 3% 
Materialen Weinig standaardisatie in het pakket en 

wederom weinig contracten of vaste 
prijsafspraken. 

Totaal 

Samenvattend zijn de besparingen die voor Unit Nederland gerealiseerd worden voor de 
pakketen (1) General Expenses, (2) TD Materialen en (3) Transport als volgt: 

Besparingen ten aanzien van efficiency winning (procesbaten) van € xxxxx Deze besparingen 
zullen jaarlijks gerealiseerd worden door de nieuwe efficientere werkmethode. Besparingen die 
gerealiseerd worden door volume combinaties (volumebaten) van€ xxxxxx,-. Deze besparingen 
treden in principe eenmaal op. 

De besparingen die in deze sectie berekend zijn, worden behaald in Unit Nederland. Een e
ordering systeem is echter geschikt om op meerdere locaties ingevoerd te worden. Er zullen dus 
op termijn, bij aanschaf van een e-ordering systeem, ook besparingen gerealiseerd worden in 
Belgie en op eventuele andere locaties. Hoe de besparingen precies meegenomen worden in de 
berekening van de investeringsbeslissing is te vinden in de aannames die beschreven staan in 
paragraaf 8.4. 

In de volgende paragraaf worden de kosten vergeleken met de uitgaven. Een 
investeringsmethodiek berekent of e-ordering een positieve investering is. 

8.4 Investeringsbeslissing 

Beslissers kunnen bij het nemen van investeringsbeslissingen terugvallen op een aantal 
methoden ter ondersteuning van de financiele onderbouwing bij de besluitvorming. Deze capital 
budgeting methoden worden in toenemende mate gebruikt in de praktijk (van Dam & Deitz, 
1996). Desondanks geven meer diepgaande case-onderzoeken de indruk dat de daadwerkelijke 

14 Totale Besparing berekend op basis van het besparingspercentage op de volledige waarde van de 
commodity. 

Farnlteit Technologie Management - Roger Loo - Juli 2004 58 



Tu/ e technische un ivers i eit eindhoven @l brabantia· 
solid company 

invloed op investeringsbeslissingen beperkt is. Een van de argumenten om aan te tonen dat de 
praktijkwaarde van capital budgetting beperkt is, is het feit dat bij investeringen in nieuwe 
technologieen vele niet-kwantificeerbare effecten de bruikbaarheid van capital budgetting 
tegenspreekt. Dit is het belangrijkste kritiekpunt op de capital budgetting methoden en is tevens 
de huidige situatie binnen Brabantia. De beperkte mogelijkheid om met de bestaande methoden 
rekening te houden met het kwantificeren van moeilijk of niet financiele termen blijft een kritisch 
issue dat reeds eerder aangestipt is in dit rapport. Betekent dit dan dat investeringsbeslissingen 
genomen moeten warden op basis van kwalitatieve omschrijvingen? Nee, elke paging tot 
systematische beoordeling van de toekomstige financiele gevolgen van investeringsprojecten is 
beter dan helemaal geen beoordeling, ervan uitgaande dat de gebruikte methoden een rationele 
grondslag hebben (van Dam, 1999). Alleen moet er dus opgelet warden bij het bepalen van de 
baten en de kosten. Onduidelijkheden en twijfels in berekeningen moeten weggelaten warden. Er 
is een aantal methoden om investeringsbeslissingen te nemen. Voorbeelden zijn onder andere de 
Terugverdientijd, de ROI (Return on Investment) en de NPV (Net Present Value). Binnen 
Brabantia zijn er een aantal indicatoren die berekend warden om een investeringsbeslissing te 
ondersteunen. De volgende indicatoren warden door Brabantia gebruikt en genieten in dit 
onderzoek dus de voorkeur: 
❖ DCF Yield (de inteme rentevoet): Bij toepassing van de methode met de interne rentevoet 

wordt berekend tegen welke rentevoet (r;) de toekomstige geldstromen moeten warden 
gedisconteerd om een netto contante waarde over de looptijd van het project te verkrijgen die 
nihil is. 

❖ Terugverdientijd (in jaren): Bij deze methode wordt berekend hoelang het duurt tot de som 
van de operationele ontvangsten gelijk is aan de som van de operationele uitgaven. 

❖ NPV (Netto Contante Waarde): De netto contante waarde van een project kan warden 
berekend door alle met het project verbonden geldstromen contant te maken tegen de 
rentabiliteitseis r en deze vervolgens bij elkaar op te tellen. De rentabiliteitseis is daarbij 
afhankelijk van het risico van het te beoordelen project. 

Deze indicatoren zijn berekend voor de 3 projecten als beschreven in paragraaf 8.2 van dit 
hoofdstuk. Bijlage 22 laat de berekening zien voor het kopen van een e-ordering systeem 
(Proquro koop ). Bijlage 23 toont de berekening voor de lease-constructie van Pinkroccade 
(Proquro-lease). Bijlage 24 toont de berekening voor de ASP oplossing die aangeboden wordt 
door ESIZE. In tabel 8.6 staan de aannamen beschreven die gemaakt zijn om de berekening te 
kunnen uitvoeren. Deze aannamen zijn besproken met de verantwoordelijken binnen Brabantia. 

Tbl86A a e annamen m .. I. e ere enmg van b d b k d d e m 1catorwaar d en 

Aannamen: 
Het systeeirr znl binnen 2 ;aren afgeschreven worden 
Jnterne pro;ectmanagementkosten zijn s:eraamd op 310 uren met een uurtarief van € 50/uur. 
Jnterne onder/ro11dskosten zijn berekend met een intern uurtarief van € 33/uur. Dit aangezien deze medewerkers lager 
geschoo/d zijn dan de pro;ectmanage,rren t medewerkers. 
Er is uitgegaan van het besparen van rninimaa/ 2 fte. 1 fte zal warden ontslagen. Hiervoor is een bed rag geraarnd van€ 
30.000,- euro. Er is aangenomen dat 1 iernand natuurlijk zal afuloeien. De ontslagprernie is in de balans terug te 
vinden in ;aar 2. 
Bij /ref genereren van de procesbaten is de aannarne gemaakt dat in jaar 1 de productcategorie General Expenses 
gei"rnplementeerd wordt en daar dus oak de baten vol/edig van gerealiseerd warden. Tevens is de aanname gemaakt dat 
in jaar 1 de Ire/ft van de categorie Teclrnisc/1e Dienst Materialen gei"rnplemen teerd wordt . Dit /1011dt in dat de Ire/ft van 
de procesbaten gerealiseerd warden i11 jaar 1. In jaar 2 zullen de totale baten gerealiseerd warden voor de 3 categorieen 
die in deze Business Case ziin meegenornen. 
Hetzelfde geldt voor de volumebaten. De GE volurnebaten warden in jaar 1 gerea/iseerd en de TD Mat volumebaten 
warden voor de Ire/ft gerealiseerd in ;aar 1. 
De beslissing die kan warden gernaakt op bovenstaande data geldt uitsluitend voor Unit Nederland. Het systeem kan 
oak gei"mplementeerd warden in Belgie waardoor extra kosten maar oak extra opbrengsten zullen ontstaan . 
/nde procesbesparins:en is uits:es:aan van processen die vlekkeloos verlopen. Oat wil ze.es:en dat er geen fouten optreden 
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in de processen. In de werkelijkheid zullen we/ fouten optreden waardoor de processen /anger warden en de besparingen 
dus zullen ~roeien. 
Het e-ordering systeem is van toepassing op het hele non-BOM pakket. Echter bij deze berekeningen zijn slechts de 
cate~orieen General Expenses, TD Materialen en Transport mee~enomen. 
De gebruiksduur van het systeem is bepaald op 4 jaar. Dit is aan de korte kant, maar is aangeraden door de potentiele 
leveranciers van e-orderin~ systemen. 

Er kan m.b.v. de Excelsheets die toegevoegd zijn in bijlage 22-24 een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd warden. Hierbij kunnen andere aannamen gemaakt warden die leiden tot andere 
uitkomsten. De waarden die genomen zijn in dit onderzoek zijn zoals reeds eerder aangegeven 
aan de voorzichtige kant omdat de Business Case nooit een te positief resultaat moet laten zien. 
De resultaten van de indicatoren voor de 3 projecten staan in tabel 8.7. 

Tabel 8.7 Indicatorwaarden voor de verschillende projecten. 
Indicator Waarde voor Proguro 

(Buyside) 
DCFYield 
Terugverdientijd in jaren 
NPV 

Waardevoor 
Proguro-Oease) 

Waarde voor ESIZE 
(ASP) 

Een project is in beginsel voor de onderneming aanvaardbaar als wordt voldaan aan de 
voorwaarde: NPV > 0. In dit geval gelden immers dat de ingaande operationele geldstromen niet 
alleen toereikend zijn om de operationele uitgaven te dekken, maar tevens het door de 
vermogensverschaffers gewenste rendement op te leveren. De NPV is de beste 'voorspeller' voor 
het resultaat in de toekomst. Enkele kritische kanttekeningen zijn echter gerechtvaardigd. 1) 
Omdat de looptijd van het project een exogene variabele is, bestaat de mogelijkheid dat de 
gevonden netto contante waarde niet de onder de gegeven omstandigheden maximaal haalbare 
is. M.a.w . de netto contante waarde van een project zou wellicht hoger uitvallen als voor een 
andere levensduur gekozen zou zijn. 2) Deze methode geeft geen inzicht in de financiele 
gevolgen van voortijdige beeindiging van een project. Een combinatie van de NPV en de 
Terugverdientijd verbetert het beslissingsproces. 

Concluderend kan hier gesteld warden dat voor de 3 projecten die onderzocht zijn, de 
gemiddelde terugverdientijd maximaal 1,5 jaren is en dat de NPV rand de€ 100.000,- ligt. 

Tabel 8.7 geeft een aantal opties die het financiele aspect van een investeringsbeslissing laten 
zien. In dit hoofdstuk is reeds benadrukt dat de kwalitatieve onderbouwing van een 
investeringsbeslissing minstens zo belangrijk is. 

In de volgende paragraaf is op basis van de financiele investeringsmethodiek en de kwalitatieve 
onderbouwing in paragraaf 8.3.1 een advies geschreven voor Brabantia ten aanzien van het 
invoeren van een e-ordering systeem. 

8.5 Ad vies 

Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing moeten de beslissingnemers een 
keuze maken voor het we! of niet investeren in een e-ordering systeem. De beslissingnemers 
zullen op basis van dit onderzoek een keuze maken. Deze paragraaf geeft een advies over de te 
maken keuze. De keuze die gemaakt moet warden heeft te maken met het we! of niet willen 
investeren in een e-procurement technologie. Duidelijk is geworden dat Brabantia middels een e-
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ordering systeem het operationele inkoopproces kan ondersteunen en de aandachtspunten in de 
huidige situatie kan verbeteren. Een e-ordering systeem zorgt immers voor meer sturing en voor 
de management informatie die nodig is om het tactische inkoopproces op non-BOM gebied te 
ondersteunen. De keuze voor welk e-ordering systeem is hier nog niet aan de orde. In financiele 
termen is beschreven dat zowel een buy-side software als een ASP vorm binnen 2 jaar 
terugverdiend kunnen warden . Dit betekent dat wanneer besloten wordt om te investeren in een 
e-ordering systeem, de keuze voor het type systeem nog gemaakt moet warden. De vraag is op 
dit moment echter of Brabantia moet investeren in deze technologie? Het antwoord is ja, want 
zowel kwalitatief als kwantitatief is duidelijk gemaakt dat het systeem vele voordelen zal 
opleveren. De vraag is echter wanneer de investering gemaakt moet warden. Alvorens tot 
invoering overgegaan kan warden moeten er namelijk een aantal zaken geregeld warden. Deze 
actiepunten staan in paragraaf 9.2 beschreven en hebben te maken met de voorbereiding voor een 
invoering. Het invoeren van een e-ordering systeem is geen eenvoudige aangelegenheid. De 
toekomstige processen, business rules, leveranciers en gebruikers zullen gei:nformeerd moeten 
warden. Hiermee is een begin gemaakt tijdens dit onderzoek. Het direct investeren in een 
systeem zorgt ervoor dat deze interne actiepunten ook in een hoog tempo opgevolgd moeten 
warden, terwijl het uitstellen van investeren ertoe kan leiden dat ook deze actiepunten uitgesteld 
warden. De moeilijkheden van een invoering liggen niet in de technische problemen. De 
technische zaken zoals infrastructuur, data opslag, standaardisatie of software functionaliteiten 
vormen geen barriere meer (Reunis, 2004) . De zachte kant van een invoering, ofwel het 
adoptieproces bij de interne organisatie is een moeilijke factor. In paragraaf 9.4 staat beschreven 
hoe hiermee omgegaan kan warden . 

Het advies aan Brabantia is op korte tot middellange termijn investeren in een e-ordering 
systeem zodat de komende tijd besteed kan worden aan het voorbereiden van de organisatie op 
een invoering. Aan deze actiepunten moet dus tijdig voldaan warden. 

Alvorens dus tot invoering overgegaan moet warden, dienen een aantal actiepunten opgevolgd 
te warden. Deze actiepunten zullen een uiteindelijke invoering versnellen. Het invoeringsproces 
staat beschreven in hoofdstuk 9 waarbij ook een lijst is toegevoegd met allerlei voorwaarden 
waaraan de komende tijd voldaan moet warden. Indien de organisatie nu serieus met de 
actiepunten aan de slag gaat kan, met de keuze voor het juiste e-ordering systeem, de invoering 
haast niet meer fout gaan. 

8.6 Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft de kosten en de baten van een e-ordering systeem inzichtelijk gemaakt. De 
kostenposten zijn bepaald door 2 potentiele leveranciers van e-ordering systemen de kosten te 
laten ramen. De kosten-batenanalyse weerspiegelt 3 verschillende projecten. Een buy-side 
software van Proquro, een lease-constructie van Proquro (buy-side software in aparte vorm) en 
een market-side software van ESIZE. Naast de kosten zijn de baten bepaald voor de pakketten 
waarop de verschillende e-ordering systemen effect zullen hebben. Er is een onderscheid 
gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve baten aangezien vele baten van kwalitatieve aard 
zijn en dus niet berekend kunnen warden. Een kwalitatieve onderbouwing is echter minstens zo 
belangrijk als een kwantitatieve onderbouwing. De conclusie van deze kosten-baten analyse is 
dat voor de 3 voorgestelde projecten de gemiddelde terugverdientijd 1,5 jaren is en dat e
ordering een Netto Contante Waarde van ongeveer € 100.000,- oplevert. Een demo aan de 
betrokkenen samen met de kwalitatieve onderbouwing moeten het advies versterken. Een e
ordering systeem zal de gewenste structuur creeren en zal de informatie inzichtelijk maken die 
nodig is om het tactische inkoopproces te ondersteunen. Het systeem zal dus voldoen aan de 
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wensen van Brabantia en zal het inkoopproces dus effectiever en efficienter maken. Het advies 
luidt clan ook: Investeren in deze technologie! Liefst op korte tot middellange termijn zodat er 
vaart komt achter de verbeteringen die plaats moeten vinden. Deze uitgewerkte kosten-baten 
analyse is de 1 e deliverable die aanvankelijk is vastgesteld (zie hoofdstuk 1). 

Het invoeringsproces in hoofdstuk 9 beschrijft hoe een gefaseerde ingebruikname vormgegeven 
kan warden. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de voorwaarden waaraan nog voldaan 
moet warden. 

Het volgende hoofdstuk beschrijft het invoeringsplan voor een e-ordering systeem dat algemeen geschreven 
is. O.w.z. dat dit invoeringsplan zowel nu als over een tijdje te gebruiken is. 
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9 Invoeringsplan 

In dit hoofdstuk wordt het invoeringspla11 beschreve11. Oil invoeringsplan beschrijft hoe een e-ordering 
systeem het beste ingevoerd kan warden in de specifieke situatie die zich bij Brabantia voordoet. De 
i11formatie die beschreven staat in dit /10ofdstuk komt uit de expertinterviews. Deze experts zijn ofwel 
verkopers van e-ordering systemen ofwel organisaties die reeds een invoering achter de rug hebben. Tevens 
is de literatuur 011derzocht op leerpunten, aandac/1tsp11nten en risico's tijdens een invoering. Bij het 
schrijven van dit invoeringsproces is niet bekend wie de uiteindelijke leverancier wordt van een e-ordering 
systeem. Vandaar dat dit invoeri11gsplan algemeen is en dus voor iedere invoering gebruikt kan warden. 

In sectie 9.1 wordt beschreven dat het verstandig is om te kiezen voor een gefaseerde aanpak. Paragraaf 9.2 
beschrijft hoe deze er in detail zal uitzien. Paragraaf 9.3 gnat in op de risico's die kunnen optreden en sectie 
9.4 zal een van de grootste risico's, het adoptieproces, beschrijven. Paragraaf 9.5 vat dit hoofdstuk samen. 

9.1 Gefaseerde aanpak 

Het invoeren van een systeem kan op verschillende manieren. Een gefaseerde aanpak wordt 
meestal aanbevolen omdat een te complex invoeringsproces ervoor kan zorgen dat de 
voorgestelde resultaten niet behaald worden. Figuur 9.1 geeft de mate van complexiteit aan (PIA, 
2003). Op basis van dit figuur zal de invoeringsstrategie van Brabantia ten aanzien van een e
ordering sys teem beschreven worden. 

Eenvoudig 

Aantal pakketten Weinig (I) 

Aantal leveranciers 

Functionaliteit Bestell en 

Aantal gebruikers 

Aantal org. onderdelen 

Systeemintcrfaces Geen 

Fig11ur 9.la Mate 1>1111 co111plcxiteit i11 thcorie 

Complex Complexiteit Brabantia 

~~ 
~~ 
~~ 
~~ 

Fig1111r 9.lb Mate va11 co111plexitcit /iij 8raba11ti11 

De bovenstaande criteria bepalen of een invoering complex of relatief eenvoudig gaat worden. 
Eenvoud heeft hierbij natuurlijk de voorkeur. Beter een gestage, geslaagde invoering dan een 
snelle mislukking. Dit sluit aan bij het belangrijke leerpunt dat een inkopende organisatie het 
beste per productgroep de invoeringsfasen kan doorlopen en hierbij gebruik maakt van de 
opgedane kennis (van Doorne, 2000). Het implementeren van sommige productgroepen gaat 
immers eenvoudiger dan anderen . Aile organisaties die starten met e-ordering, starten met de 
productgroep kantoorartikelen (Gartner Group, 2001). Dit doen zij o.a. omdat de leveranciers 
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eenvoudig kunnen volgen in dit proces. De informatie die uitgewisseld moet worden is namelijk 
relatief eenvoudig. Tevens is het starten met kantoorartikelen het minst bedreigend en het is een 
productgroep waarmee zonder gevolgen geexperimenteerd kan worden. Het is essentieel dat een 
e-ordering implementatie voor een bepaalde productgroep direct een succes is. Op basis van dit 
succes kunnen de volgende productgroepen dan opgepakt worden. Het gaat immers om een 
intern veranderingsproces. De interne medewerkers moeten verleid worden om van de applicatie 
gebruik te maken. Volgens (de Brouwer, PinkRoccade) ligt de succesfactor clan ook bij deze 
mensen. Als zij het systeem als prettig ervaren, zal het een succes worden. Op dit adoptieproces 
wordt in paragraaf 9.4 verder ingegaan. Kortom, de keuze voor de eerste productgroepen is 
essentieel om het invoeringsproces niet te complex te maken. 

De overige criteria die genoemd zijn in figuur 9.la worden ingeschat op de aanwezige schaal om 
zo te bepalen hoe complex de invoering bij Brabantia zal zijn. Het aantal leveranciers dat 
aangesloten zal worden, zal in 1 e instantie bepaald worden door de pareto-analyse (80/20 regel) 
los te laten op de productgroep die ge"implementeerd zal worden. Dit om niet direct alle 
leveranciers te koppelen, maar juist die leveranciers waarmee de meeste transacties gemaakt 
worden. De functionaliteit van het systeem zal het gehele traject van bestellen tot betalen moeten 
dekken. Dit betekent dus een complexere invoering clan wanneer gekozen wordt voor alleen de 
functie 'bestellen'. Berekend is op basis van de huidige verantwoordelijkheden dat het systeem 
binnen Unit Nederland door zo'n 30 mensen gebruikt moet worden. Het aantal organisatie 
onderdelen dat betrokken zal zijn bij een invoering is ongeveer 4. Te denken valt dan aan (1) 
Inkoop, (2) IT , (3) Administratie en (4) Productie (Technische Dienst afdeling). Het aantal 
systeerninterfaces beperkt zich in eerste instantie tot een aangezien er alleen een koppeling met 
het financiele systeem gemaakt zal moeten worden. 
Samenvattend betekent dit dat de complexiteit gemiddeld is. Figuur 9.lb geeft dit visueel weer. 
Op basis van deze informatie is een invoeringsplan beschreven dat ervoor moet zorgen dat de 
implementatie van een e-ordering systeem goed begeleid wordt. 

9.2 lnvoeringsplan 

Om een e-ordering systeem binnen Brabantia op de juiste manier in te voeren, dienen mijns 
inziens de volgende stappen doorlopen te warden. Deze zijn gebaseerd op (Harink, 2003)(van 
Daorne, 2000)(PIA, 2003). 

A 

Stel 
projectgroep 

samen 

B 

Selecteer 
productgroep 

tijd 

Communiceer 
plannen met 
leverancier(s) 

Figu11r 9.2 Stappcnplan voor ecn El' i11 vocri11g 

lmplementeer 
proces in voile 

breedte 

Spreek 
pilotfase af 

Evaluatie 

Alvorens de daadwerkelijke invoering kan plaatsvinden zijn er een aantal voorwaarden waaraan 
Brabantia moet voldoen . Deze vaarwaarden zijn reeds algemeen aangestipt in paragraaf 7.1.3. De 
volgende tabel geeft weer welke beslissingen genomen moeten worden alvorens de eerste 
productgroep ingevoerd kan warden. Hierbij zijn de categorieen van het racewagenmadel van 
Veeke (Veeke, 1993) gebruikt om de actiepunten in te delen in categarieen. 
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Tbl91A. a e ctiepunten 

Catevorie Actieount 
Organisatie- en Er moeten uitgangspunten geformuleerd worden over welke mensen gebruik moeten / 
inkoopbeleid mogen maken van het e-ordering systeem. Berekend is dat dit er ongeveer 30 zullen 

zijn. De vraag is welke mensen dit dan zijn? 
Organisatie- en De business rules moeten per productpakket bepaald worden, zodat bij de toekomstige 
inkoopbeleid workflows duidelijk is, wie wat moet doen en wie daarvoor autoriseert. Dit komt neer 

op het schetsen van de toekomstige processen waarbij aandacht besteedt moet worden 
aan het autorisatiestuk. 

Systemen Informatie over de verschillende kostenplaatsen, kostensoorten, medewerkergegevens 
en leveranciersgegevens moeten beschikbaar zijn, zodat deze in het e-ordering systeem 
geplaatst kunnen worden. 

Personeel en Er moet bepaald worden wie het onderhoud van de business rules, workflows, up to 
organisatie date houden van de catalogus en het functionele en technische beheer op zich gaat 

nemen. Deze functie van content manager is erg belangrijk aangezien deze persoon de 
communicator tussen het systeem en de organisatie is. 

Procedures en Er moet informatie beschikbaar zijn over het operationele inkoopproces. lnformatie 
Metlwden zoals: 1) Wordt een bestelaanvraag (als geheel) goed- of afgekeurd of wordt per 

bestelaanvraagregel goed- of afgekeurd? 2) Tot welk bedrag mag zonder goedkeuring 
worden besteld? 3) welke functie moet een financiele goedkeuring geven, afhankelijk 
van de financiele omvang? 4) Hoe is de goedkeuring geregeld bij afwezigheid van de 
verantwoordelijke? 5) Kunnen ook deelontvangsten op bestellingen worden 
geregistreerd? Brabantia moet dus weten hoe het haar operationele inkoopproces wil 
inrichten alvorens het systeem aangeschaft wordt. 

Leveranciers Communiceren met leveranciers over de plannen die Brabantia heeft met een e-
ordering systeem. Hierbij zal met de leveranciers gesproken moeten worden over: 1) 
Hoe zij gaan deelnemen in dit operationele proces (hoe willen zij orders ontvangen 
etc.) 2) Hoe zij de content gaan beheren, er wordt immers voor een aantal 
prod uctca tegorieen een catalogus gecreeerd die beheerd moet worden door de 
leverancier. 3) Hoe zij de gegevens elektronische beschikbaar gaan stellen. Op deze 
punten wordt in het invoeringsplan - stap c - nog verder ingegaan. 

Interne k/anten Het informeren van de interne klanten over de nieuwe werkwijze. Hieraan is tijdens dit 
onderzoek al veel aandacht besteed . 

Prestatie- Brabantia moet bepalen welke data en gegevens ze uit het systeem willen halen en met 
indicatoren welke frequentie. 

De actiepunten die beschreven staan, dienen door de projectgroep uitgevoerd te worden. Als 
deze actiepunten opgevolgd zijn, kan er daadwerkelijk gestart warden met de invoering. Het 
invoeringsplan houdt rekening met een gefaseerde ingebruikname. De stappen at/mg in figuur 
9.2 warden hieronder kart omschreven: 

Stap A - Stel projectgroep samen 
Het samenstellen van een projectgroep is een eerste vereiste om het project in de juiste banen te 
kunnen leiden. Een projectgroep bestaat zowel uit interne medewerkers als externe consultants. 
De ideale samenstelling van een projectgroep bezit: (1) een projectleider (liefst met een 
inkoopachtergrond), (2) een financiele man die de financiele, boekhoudkundige consequenties 
van het systeem in de gaten houdt en de financiele inhoud verschaft, (3) een IT verantwoordelijke 
die alle IT zaken in de gaten kan houden en (4) een inkoopmanager die de consequenties voor de 
inkoopafdeling voor zijn rekening neemt. Een projectgroep is dus een multifunctioneel team dat 
ervoor moet zorgen dat de implementatie intern goed begeleid wordt. Buiten deze interne 
personen zijn er dus nag een aantal externe consultants bij een implementatietraject betrokken. 
Aangeraden wordt dat de interne projectgroep start met de actiepunten in tabel 9.1 om een 
succesvolle invoering tegemoet te gaan. 
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Stap B - Selecteer productgroep 
Bij een gefaseerde ingebruikname moet bepaald warden welke productgroepen het meest 
geschikt zijn om in een eerste wave in te voeren. Figuur 8.1 geeft de geschiktheid per 
productgroep aan en de kosten-baten analyse in hoofdstuk 8 is ingegaan op de productgroepen 
die als eerste in aanmerking komen om ingevoerd te warden. Aangeraden wordt om te starten 
met (1) General Expenses waarna (2) TD Materialen en (3) Transport zullen volgen . Bij de selectie 
van de eerste productgroep, General Expenses, moeten een aantal aspecten bepaald gaan 
warden. De verantwoordelijkheden, business rules, huidige processen en toekomstige processen 
moeten bepaald warden om deze productgroep in te voeren. Hierbij moeten ook de leveranciers 
bepaald worden die in deze categorie zitten en die dus bij de invoering betrokken moeten 
worden. Aangezien dit een belangrijke stap is, is er een aparte stap van gemaakt. Indien de 
actiepunten in tabel 9.1 goed zijn uitgevoerd, clan kan deze stap snel verlopen. Ditzelfde geldt 
voor de volgende stap. 

Stap C - Communiceer plannen naar leverancier(s) 
In dit onderzoek is niet ingegaan op de consequenties voor de leveranciers. Dit aangezien 
Brabantia eerst wilde uitzoeken of een e-ordering systeem intern voordelen zou opleveren 
alvorens dit te communiceren naar de leveranciers. Bij het invoeren is het benaderen van de 
leveranciers een belangrijke stap. Met de leveranciers zal besproken moeten warden hoe zij in dit 
proces mee willen gaan. Hoe willen zij aan het systeem gekoppeld warden, hoe willen zij 
gegevens aanleveren en hoe willen zij orders ontvangen? Dit moet besproken zijn alvorens 
invoering zal starten. In de praktijk blijkt namelijk nog we[ eens dat leveranciers niet altijd 
meekunnen in de plannen van de inkopende organisatie (Gartner Group, 2001). 

Stap D- Implementeer de productgroep in de volle breedte 
Een e-ordering systeem is meer clan alleen een webwinkel met een catalogus waarin 
medewerkers producten en diensten kunnen bestellen. Het gaat erom dat de applicatie 
mogelijkheden heeft voor het ondersteunen van content management en contract management. 
Daarbij moet het systeem de juiste management informatie genereren voor de sturing van de 
processen. Tevens moet de applicatie interfaces hebben naar o.a. het financiele systeem. Het is 
belangrijk dat het bestelproces van de 1 e productgroep in de volle breedte ingevoerd wordt; 
vanaf het bestellen vanachter de werkplek tot de communicatie met de leverancier en de 
financiele verrekening. Bij een volledige implementatie is ook de invloed op de organisatie goed 
merkbaar en komen de mogelijke knelpunten naar voren. Wanneer niet het gehele proces 
ingevoerd wordt, clan is het moeilijk in te schatten voor een organisatie hoe de volgende stap 
gezet kan warden. Kortom een volledige invoeringvoor de 1e productgroep is een 'must.' 

Stap E - Spreek een pilotfase af 
Het invoeren van een e-ordering systeem neemt enkele maanden in beslag. Het simpelweg 
plaatsen van het systeem is niet de cruciale tijd, het voorzien van de juiste content is een aspect 
dat veel tijd kost. Belangrijk is dus om een pilotfase af te spreken wat inzicht geeft op de 
resultaten tot clan toe. Op basis van de invoering van de 1 e productgroep en de ervaringen van de 
gebruikers kan er na deze pilot sneller en efficienter ingevoerd warden. De pilot is immers de 
basis voor verdere stappen. 

Stap F - Evaluatie 
Een evaluatie van het invoeringsplan dat doorlopen is, client plaats te vinden. Dit komt neer op 
de evaluatie van de pilot. Op basis van deze leerpunten kunnen de volgende productgroepen 
sneller ingevoerd worden. Het leereffect is het voordeel van een gefaseerde ingebruikname. 
Tevens krijgen de interne gebruikers rustig de tijd om aan het systeem te wennen en betekent dit 
dat het change mangement proces beter begeleid wordt. 
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Stap G - lmplementeer de volgende productgroep 
Nadat geevalueerd is, is bekend water goed en fout is verlopen en hoe het dus beter kan. Nu is 
de tijd aangebroken om de andere productgroepen te gaan implementeren. Er is in hoofdstuk 8 
reeds gesproken over een invoering in waves. In de eerste wave bevinden zich de 3 eerder 
genoemde productgroepen. Nadat dus de groep 'General Expenses' ge'implementeerd is, kan 
overgegaan worden tot het invoeren van de TD Materialen en Transport. De tweede wave zal 
bestaan uit categorieen als 'Packing Expenses', 'Temporary Employment' en Memberships. Deze 
categorieen zijn ook geschikt voor het systeem, maar kunnen beter na de 1e wave ingevoerd 
worden omdat deze productgroepen ingewikkelder zijn en minder makkelijk in een 
catalogusformat te plaatsen zijn. Uiteindelijk moet in een 3e wave de rest van de non-BOM 
goederen ingevoerd worden. Tenminste voor zover dit nuttig lijkt . Dit kan echter pas bepaald 
worden als de resultaten van een 1 e en 2e wave bekend zijn. 

In de volgende paragraaf zullen de belangrijkste risico's beschreven worden, die bij een 
invoering kunnen optreden. 

9.3 Risico's en valkuilen bij implementaties 

Alhoewel e-ordering aantrekkelijk kan zijn voor veel bedrijven, zijn slechts enkelen er tot nu toe 
in geslaagd om de potentiele successen te realiseren. In het begin vormden vooral technische 
zaken een barriere, zoals infrastructuur, data opslag, standaardisatie of software 
functionaliteiten. Tegenwoordig liggen de moeilijkheden meer in de ' zachte' kant van een 
implementatie, ofwel in de menselijke aspecten. Hieronder staan de belangrijkste risico's 
beschreven die optreden alvorens een invoering succesvol afgerond is, de belangrijkste risico's 
verwijzen naar deze 'zachte kant'. Enkele risico's zijn al aangestipt in paragraaf 7.1.4. 

Geen draagvlak in de organisatie 
De plannen ten aanzien van e-ordering dienen luid en duidelijk gecommuniceerd te worden door 
de organisatie. Tijdens dit project heeft dit plaatsgevonden door alle betrokkenen zoveel als 
mogelijk te betrekken in het onderzoek. Tussentijdse resultaten zijn meerdere malen 
gepresenteerd om zodoende iedereen op de hoogte te houden van de voortgang. Dit aspect is een 
eerste vereiste om draagvlak te creeren. Verder dienen key-players betrokken te warden in het 
projectteam om zodoende het onderzoek meer kracht bij te zetten. Bij het samenstellen van het 
projectteam is hier rekening mee gehouden. Indien het zover komt, dater een e-ordering systeem 
ingevoerd wordt dan zal wederom bekeken moeten warden welke mensen in het projectteam 
moeten zitten. Een voorstel is gedaan in paragraaf 9.2. Bij het creeren van draagvlak is het van 
belang de medewerkers de tijd te gunnen om aan het nieuwe systeem te wennen. In eerste 
instantie zullen ze goed getraind moeten worden waarna ze zelf kunnen starten met het systeem. 
De doelstellingen en verwachte effecten dienen goed gecommuniceerd te worden zodat de 
mensen in de organisatie begrijpen waarom er voor e-procurement gekozen is. Het creeren van 
draagvlak is het belangrijkste element bij een invoering. De eindgebruikers bepalen namelijk het 
succes van het systeem en als deze niet tevreden zijn, of zichzelf niet betrokken genoeg voelen, 
kan het geheel uitlopen op een mislukking. 

Onderschatting van de organisatorische impact 
Om een indruk te krijgen van de invloed van een e-ordering systeem op de organisatie, moeten 
de nieuwe processen duidelijk beschreven warden. Op deze manier wordt duidelijk op wie het 
nieuwe systeem de meeste invloed heeft. Deze mensen kunnen dan bijtijds getraind warden en 
kunnen in een vroeg stadium meedenken. Het afdwingen van nieuwe business rules, processen, 
taken en functies moet verankerd zijn bij het hoger management. Zij nemen immers het go / no
go besluit en zijn uiteindelijk verantwoordelijk. 
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Te veel nieuwe procedures toevoegen 
Dit aspect heeft te maken met de beschrijving van de huidige situatie. Indien deze goed 
beschreven is en er bekend is wat goed en fout is dan kunnen de 'foute' processen aangepast 
worden. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat processen die reeds goed verlopen niet perse 
aangepast hoeven te worden. Er moet gestreefd worden naar simpele toekomstige procedures 
om niet ten prooi te vallen aan alle 'opties' van het systeem. 'Keep it simple' om de invoering te 
versnellen en alleen de slecht lopende processen te verbeteren. 

Teveel tijd nemen voor de uitrol van het e-ordering systeem 
Het is van belang om een professionele projectorganisatie te creeren omdat er voldoende tempo 
in de implementatie moet zitten. Een te lang invoeringstraject zorgt voor het verslappen van de 
aandacht voor e-procurement en kan ertoe leiden dat de voorspelde resultaten niet behaald 
worden. Er wordt echter we! een gefaseerde ingebruikname geadviseerd, maar de snelheid van 
uitrollen heeft te maken met het plaatsen van het systeem, het voorzien van content en het snel 
opeenvolgend invoeren van de geschikte productgroepen. Het gefaseerd in gebruik nemen duidt 
op het volledig invoeren van een productgroep waarna een volgende productgroep volgt. 

Te weinig vaart maken met 'supplier adoption' 
Indien besloten is om een e-ordering systeem aan te schaffen dan is het van groot belang om dit 
te communiceren naar de leveranciers. In dit onderzoek is hier geen aandacht aan besteed 
doordat Brabantia eerst zelf wilde onderzoeken in hoeverre een e-ordering systeem past bij 
Brabantia en in hoeverre het een ondersteuning zou kunnen zijn bij het professionaliseren van de 
inkoopafdeling. Het communiceren van de plannen naar de leveranciers is belangrijk aangezien 
niet alle leveranciers meekunnen in de plannen van Brabantia. De e-ordering systemen die 
bekeken zijn voor Brabantia voorzien in de mogelijkheid om op alle mogelijke manieren een 
koppeling naar de leverancier te leggen. Zelfs media als fax e.d. kunnen gebruikt worden. Al 
geniet dit niet de voorkeur. Hoe meer de leverancier meekan in de elektronische manier van 
zakendoen, hoe meer voordeel er voor beide partijen is. Indien er een 'go' komt vanuit Brabantia 
moet er dus snel contact gezocht worden met de leveranciers die in de te implementeren 
productgroepen zitten. Dit kan middels face-2-face contact, maar er kan ook een enquete 
gestuurd worden om te beoordelen in hoeverre de huidige leveranciers meekunnen. 

De bovenstaande risico's dienen in de gaten gehouden te worden tijdens een invoering. Het kan 
het succes of het falen beinvloeden. De belangrijkste risico's hebben te maken met het creeren van 
het draagvlak en de invloed op de organisatie. Dit change mangement proces, ofwel de 
menselijke aspecten tijdens een invoering zijn dus zeer belangrijk. Het systeem moet immers 
geadopteerd worden. De volgende paragraaf gaat in op deze adoptie, aangezien dit een 
belangrijk aspect is. 

9.4 Adoptie tijdens implementatie van E-ordering 

Het menselijke aspect heeft te maken met de adoptie van het e-ordering systeem door de 
betrokken mensen . Het zover krijgen van de mensen in de organisatie om daadwerkelijk met het 
systeem te gaan werken is een behoorlijke uitdaging. Voor bijna alle vormen vane-procurement 
zullen mensen hun reguliere manier van werken moeten aanpassen. Dit houdt in dat mensen niet 
alleen de tool moeten accepteren, maar ook daadwerkelijk hun gedrag moeten veranderen om de 
tool te adopteren. Deze adoptie is niet vanzelfsprekend; integendeel zelfs. Sommige inkopers 
vertonen juist actieve en openlijke weerstand tegen de invoering van e-procurement; zeker 
wanneer hun eigen taak en functie in het geding komt. Adoptie is hier gedefinieerd als het 
leveren van een actieve bijdrage aan de succesvolle toepassing van e-procurement. Bedrijven 
hebben verschillende manieren toegepast om adoptie voor elkaar te krijgen, al dan niet gestoeld 
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op change management principes. De toegepaste methodes zorgen voor een hoge variantie in de 
uitkomsten. Er is nog aanzienlijke ruimte voor de verbetering in de manier waarop de menselijke 
adoptie van een nieuw systeem en een veranderde werkwijze kan worden aangestuurd. Het 
belang hiervan is hoog, gezien de organisatorische kosten een veelvoud zijn van de technische 
kosten. Om te weten te komen hoe menselijke adoptie effectief kan worden gestuurd is het eerst 
noodzakelijk om de factoren in kaart te brengen die het adoptiegedrag bepalen. Pas als deze 
bekend zijn, kan men bepalen hoe deze be'invloed kunnen worden. Hierbij kan onderscheid 
gemaakt worden in verschillende rollen die betrokken zijn bij een invoering en verschillende 
fasen van het invoeringsplan. Voor zowel de verschillende rollen als de fases van het 
invoeringsplan zijn er namelijk andere factoren die invloed hebben op de adoptie. 

Reunis et al. (2004) heeft in een omvangrijke praktische studie, gebaseerd op expert interviews, 
focus groep discussies en cases, verschillende adoptiefactoren in kaart gebracht voor 
verschillende rollen en verschillende invoeringsstappen. Hierbij zijn meer dan 1300 factoren 
gevonden en geclusterd in een theoretisch construct, met factoren die te maken hebben met de 
verandering, een attitude voor het e-instrument, het bedrijf en overige (zie bijlage 25). De factoren 
die in de praktijk zijn gevonden zijn aan de hand van deze clustering weergegeven in een matrix, 
waarbij de twee dimensies van rollen en fasen van de implementatie. Dit is het E-Procurement 
Adoption Model (EP AM) en kan gebruikt worden om te bepalen in we Ike fase en voor welke 
rollen schaarse middelen kunnen worden ingezet om adoptiegedrag te weeg te brengen (Reunis 
et al. 2004). Een uitleg van deze de specifieke adoptiefactoren per rol en fase wordt gegeven in 
Reunis (2004). 
Het verder behandelen van dit adoptieproces gaat hier te ver. Duidelijk mag zijn dat adoptie een 
belangrijk aspect is waarbij de matrix van Reunis (2004)(bijlage 26) een helpende hand kan 
bieden. Het duidelijk communiceren van de plannen en het betrekken van de mensen in de 
organisatie blijft het belangrijkste in dit adoptieproces. 

9.5 Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft een beschrijving gegeven van het invoeringsplan. Een gefaseerde aanpak 
wordt aanbevolen om de kans op een succesvolle invoering te vergroten. Te snel teveel willen 
kan namelijk leiden tot een mislukte invoering. In dit hoofdstuk zijn een aantal voorwaarden 
beschreven waarmee reeds gestart kan worden alvorens de daadwerkelijke invoering 
plaatsvindt. Indien deze voorwaarden uitgevoerd zijn, zal de invoering sneller verlopen. De 
reden van het wel of niet investeren in een e-ordering systeem zal gemaakt moeten worden op 
basis van de data in hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk heeft laten zien hoe een invoering vormgegeven 
kan worden. Hierbij is aandacht besteed aan de risico's die verbonden zijn aan een invoering. Het 
adoptieproces binnen de eigen organisatie is gebleken een van de belangrijkste succesfactoren te 
zijn. De literatuur evenals de leveranciers vane-ordering systemen zijn het hierover eens. Er moet 
dus veel belang gehecht worden aan dit adoptieproces. Dit onderzoek is daar reeds een eerste 
aanzet toe geweest, door veel mensen in de organisatie te betrekken bij het uitvoeren van dit 
onderzoek. Concluderend wordt gesteld dat een invoering volgens het in dit hoofdstuk 
beschreven plan een grote kans op succes biedt, zolang maar voldoende aandacht wordt besteed 
aan de risico's. Het invoeringsplan dat in dit hoofdstuk beschreven is, is de 2e deliverable die 
gedefinieerd staat in hoofdstuk l. 

Het volgende hoofdstuk is het sluitstuk van dit onderzoek. Conclusies en aanbevelingen warden in dit 
hoofdstuk gegeven op basis van de onderzoeksvragen en de algemene indrukken tijdens dit onderzoek. 
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10 Conclusies & Aanbevelingen 

Dit hoofdstuk vormt de a/randing van het verslag. In paragraaf 10.1 warden op basis van de in hoofdstuk 1 
gedefinieerde onderzoeksvragen conclusies gepresenteerd. In paragraaf 10.2 warden aanbevelingen gegeven. 
Deze zijn gebaseerd op de periode binnen Brabantia en hebben ofwel rechtstreeks met het onderzoek te 
maken of zijn gebaseerd op bevindingen in de dagelijkse werkzaamheden. 

10.1 Conclusies 

Onderzoeksvraag 1 
Onderzoeksvraag 1 luidt: "Welke e-procurement toepassingen kunnen succesvol zijn voor Brabantia op 
non-BOM gebied?" (zie lwofdstuk 6 en 8) 

Het succesvol zijn van een EP toepassing is hier gerelateerd aan 2 aspecten: 1)Waar heeft 
Brabantia behoefte aan? en 2) is het een zinvolle investering? Om te bepalen waar Brabantia 
behoefte aan heeft, is in de analysefase zowel een procesanalyse als een financiele analyse 
uitgevoerd. Tevens is de literatuur onderzocht om het onderwerp e-procurement te 
verduidelijken. De diagnose die gesteld is naar aanleiding van deze analyses is dat het Brabantia 
ontbreekt aan de structuur op inkoop non-BOM gebied . Tevens ontbreekt het aan de sturing op 
de non-BOM uitgaven. Deze aandachtspunten kunnen opgelost worden door een e-procurement 
vorm het huidige proces te laten ondersteunen. De mogelijke e-procurement vormen worden 
onderscheiden in toepassingen om het operationele inkoopproces te ondersteunen en 
toepassingen om het tactische inkoopproces te ondersteunen. De diagnose heeft aangetoond dat 
de prioriteit voor Brabantia ligt in het verbeteren van het operationele proces. Dit omdat het 
operationele proces effectiever en efficienter ingericht kan warden. De meeste 'winst' voor 
Brabantia ligt in het sneller opvolgen van processtappen waarbij deze processtappen een vooraf 
gedefinieerde workflow doorlopen. Er moet structuur ontstaan in het huidige proces waaraan het 
momenteel ontbreekt. Een e-ordering systeem is een EP toepassing die ondersteuning biedt voor 
het operationele inkoopproces en dus voldoet aan de noodzaak tot het verbeteren van het 
operationele inkoopproces. Een e-ordering systeem zal het inkoopproces op het non-BOM gebied 
ondersteunen en op deze manier zowel informatie genereren als structuur aanbrengen . Het e
ordering systeem in combinatie met een e-contract management module zal de informatie ook 
aan de bestaande en nieuwe contracten koppelen . Dit is dus de gewenste situatie. De ontwerpfase 
van dit onderzoek heeft zich dus gericht op de vraag of een e-ordering systeem in combinatie met 
een e-contract management module een zinvolle investering is. Dit is gedaan door middel van 
een kosten-baten analyse. Deze analyse heeft aangetoond dat een e-ordering systeem in 
combinatie met een contract management module gemiddeld binnen 1,5 jaar wordt 
terugverdiend met een positieve NCW (Netto Contante Waarde) van ongeveer € 100.000,-. Er zijn 
in de Business Case zowel voor een buy-side e-ordering toepassing als voor een market-side e
ordering toepassing de financiele beslissingsindicatoren berekend. Beide toepassing zijn mogelijk 
voor Brabantia. Kortom, een e-ordering systeem met een e-contract management module is een 
succesvolle EP toepassing voor Brabantia. Het advies aan Brabantia is dus investeren in een e
ordering systeem op korte tot middellange termijn waarbij de leverancier evenals het soort 
toepassing van e-ordering nag gekozen moet worden. 

Onderzoeksvraag 2 
Onderzoeksvraag 2 luidt: "In lweverre is Brabantia k/aar voor een Internet gebaseerde toepassing als e
procurement (=e-readiness)? " (zie hoofdstuk 7 en 9) 

Dee-readiness van een bedrijf wordt bepaald door te kijken naar de voorwaarden die reeds zijn 
ingevuld door de organisatie in de huidige situatie op weg naar de invoering van een e-
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procurement vorm. Hoe meer voorwaarden ingevuld zijn, hoe geschikter een organisatie is. Deze 
voorwaarden zijn gerelateerd aan kosten die gemaakt moeten worden alvorens een vorm van EP 
ingevoerd is. De e-readiness is geanalyseerd door te kijken naar de voorwaarden waaraan reeds 
voldaan is in de huidige situatie (IST-situatie). Op weg naar de SOLL-situatie moet aan een aantal 
voorwaarden nog voldaan worden. Brabantia is hier reeds mee bezig waardoor geconcludeerd 
kan worden dat Brabantia klaar is voor een internetgebaseerde toepassing. Aan een groot aantal 
voorwaarden is reeds voldaan en de voorwaarden waaraan nog voldaan moet worden, staan als 
actiepunten gedefinieerd. Technische aspecten spelen anno 2004 amper een rol van betekenis en 
zijn dus niet cruciaal bij het bepalen van dee-readiness van Brabantia. Het tijdperk van de 'fast
followers' lijkt wat dat betreft aangetreden. Een ander belangrijk aspect bij het bepalen van de e
readiness is het adoptieproces. Dit onderzoek heeft daar nadrukkelijk aandacht aan besteed, 
maar hier moet continu aandacht aan besteed worden. 

Onderzoeksvraag 3 
Onderzoeksvraag 3 luidt: "In hoeverre paste-procurement bij de doelstellingen die Brabantia voor ogen 
heeft, ofwel hoe groat is dee-willingness van Brabantia?" (zie hoofdstuk 7) 

De e-willingness wordt bepaald door te analyseren of de effecten van een e-ordering systeem 
passen bij de toekomstige situatie (SOLL-situatie) van Brabantia . De doelstellingen van Brabantia 
in de SOLL-situatie kunnen kort omschreven worden als: Het effectiever en efficienter inkopen met 
een professionelere inkooporganisatie. De effecten die bereikt worden met een succesvolle 
ingebruikname van een e-ordering systeem ondersteunen de non-BOM inkoop en zullen dus 
leiden tot het effectiever en efficienter inkopen. Het systeem ondersteunt de medewerkers 
waardoor efficienter en effectiever ingekocht kan worden op non-BOM gebied . Efficienter omdat 
het systeem ondersteuning biedt in het bereiken van doelen met minder werkelijk gemaakte 
offers. Effectiever aangezien het systeem een ondersteuning biedt aan de medewerkers waardoor 
deze effectiever kunnen werken. Het systeem ondersteunt het operationele inkoopproces en 
voorziet het tactische inkoopproces van de juiste informatie om op te kunnen sturen. De e
willingness van Brabantia ten aanzien van een e-ordering systeem is dus hoog aangezien de 
doelstelling bereikt kunnen worden door ingebruikname van een e-ordering systeem. 

Onderzoeksvraag 4 
Onderzoeksvraag 4 luidt: "Hoe zou een gewenste e-procurement toepassing ingevoerd moeten warden 
binnen Brabantia?" (zie lwofdstuk 9) 

Een gefaseerde ingebruikname is het beste aan te bevelen aangezien in het verleden vele 
bedrijven gepoogd hebben e-ordering in te voeren maar niet geslaagd zijn omdat ze teveel ineens 
wilden. Een gefaseerde ingebruikname zorgt ervoor dat geleerd kan worden van de fouten die 
gemaakt worden bij de invoering van eerdere productcategorieen. Tevens Ieert de organisatie op 
deze manier geleidelijk met het systeem te werken . Deze gefaseerde ingebruikname moet bestaan 
uit 3 waves. Hierbij staat een wave voor een groep inkoopsegmenten die het beste tegelijkertijd 
ingevoerd kunnen worden. De 1e wave bestaat in dit geval uit 3 productcategorieen 1) General 
Expenses, 2) Technische Dienst Materialen en 3) Transport. Alvorens het e-ordering systeem 
ingevoerd wordt, moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze 
voorwaardenlijst staat beschreven in tabel 9.1 en is een actiepuntenlijst die Brabantia geheel klaar 
moet maken voor een invoering. Nadat deze voorwaarden ingevuld zijn moet een 
marktverkenningsfase plaatsvinden waarin de juiste keuze gemaakt moet worden voor een e
ordering systeem leverancier. Deze keuze moet gemaakt worden door gebruik te maken van het 
PvE. Hierna client de daadwerkelijke invoering plaats te vinden door het volgende stappenplan 
(figuur 10.1) te volgen: 
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Evaluatie 

Dit stappenplan moet uiteindelijk leiden tot een succesvolle invoering van een e-ordering 
sys teem. Let we!: bij een invoering geldt: Think big, start small and scale fast! 

Afsluitende conclusies 
Dit onderzoek heeft laten blijken dat de huidige situatie bij Brabantia ondersteund kan worden 
door een e-ordering systeem. De huidige situatie zal met e-ordering meer structuur genereren in 
het non-BOM inkoop en zc1l de informatie genereren die vereist is om het tactische inkoopproces 
te verbeteren. Een investering in deze technologie zal terugverdiend worden indien de 
technologie op de juiste manier ingevoerd wordt en het geaccepteerd wordt door de interne 
gebruikers. De deliverables van dit onderzoek zijn 1) een uitgewerkte business case die 
aangetoond heeft date-ordering een positieve investering zal zijn en 2) een invoeringsplan dat de 
leidraad vormt voor de invoering van e-ordering waarbij rekening gehouden is met de 
complexiteit van Brabantia. 

Kanttekeningen 

De volgende kanttekeningen wil ik ma ken met betrekking tot dit onderzoek. 
1) Dit onderzoek heeft geen aandacht besteed aan het onderwerp 'supplier adoption'. Dee

readiness van de leveranciers is niet bepaald. De reden hiervoor is het verzoek vanuit 
Brabantia om met dit onderzoek intern uit te zoeken wat e-procurement zou kunnen 
bijdragen aan inkoop op non-BOM gebied. Het analyseren van dee-readiness van de 
leveranciers moet uitgevoerd worden indien de beslissingnemers binnen Brabantia hebben 
besloten om te investeren in een e-ordering systeem. Dee-readiness van de leveranciers is 
namelijk we! een belangrijk onderwerp in het vervolgtraject. Het bepalen van deze e
readiness kan door de leveranciers te benaderen en face-2-face van de plannen op de hoogte 
te brengen of door een enquete uit te sturen die test in hoeverre een leverancier meekan in de 
e-procurement plannen van Brabantia. 

2) Dit onderzoek heeft beschreven dat een e-ordering systeem past binnen Brabantia en dat hier 
dus in gei:nvesteerd moet worden. Dee-contract management module is enkele malen aan 
bod gekomen. De reden hiervoor is dat een e-contract management module dikwijls gekocht 
wordt in combinatie met een e-ordering systeem. Samen zorgen ze er namelijk voor dat 
transactie-informatie gerelateerd kan worden aan een contract of raamovereenkomst. Een 
contract management module kan ook apart van een e-ordering systeem gekocht worden. 
Echter de meerwaarde zal groter zijn in combinatie met een e-ordering sys teem. De aandacht 
in dit onderzoek is geheel uitgegaan naar een e-ordering systeem vandaar dat de aandacht 
voor een e-contract management module ondergesneeuwd kan zijn. Het ad vies in dit 
onderzoek richt zich op een combinatie van een e-ordering systeem met een e-contract 
management module. Waarbij het verstandig is, eerst te starten met bet invoeren van dee
contract management module aangezien deze invoering eenvoudiger is. Stap 2 zal dan bet 
invoeren van dee-ordering module zijn. 
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10.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven die voortkomen uit het onderzoek. Deze 
aanbevelingen zijn ontstaan door gedurende 8 maanden werkzaam te zijn bij Brabantia. 

Aanbeveling 1: 
De beantwoording van de onderzoeksvragen en H9 hebben reeds een plan geschetst om een e
ordering systeem in te voeren. Deze aanbeveling geeft het concrete actieplan per direct aan. Er 
dient gestart te worden met het voldoen aan de voorwaarden als geschetst in tabel 9.1. Belangrijk 
is om aandacht te besteden aan de supplier readiness t.a.v. een e-ordering systeem. In de 
tussentijd kan er bepaald worden welke e-ordering leverancier het beste past bij Brabantia door 
de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken en te matchen met het PvE. Indien de keuze 
gemaakt is en de interne voorwaarden ingevuld zijn, kan het beste gestart worden met het 
invoeren van de contract management module. Indien deze operationeel is, moet dee-ordering 
module ingevoerd worden. Figuur 10.1 laat stapsgewijs zien water dan allemaal moet gebeuren. 
Er dient tijdens het hele traject voldoende aandacht besteed te worden aan de adoptie van het 
systeem bij de interne gebruikers. 

Aanbeveling 2: Senior Buyer non-BOM inkoop 
In dit onderzoek is gebleken dat er niet of nauwelijks gestuurd wordt. Een van de belangrijkste 
redenen hiervoor is dater slecht informatie beschikbaar is om mee te kunnen sturen. Een andere 
reden hiervoor is dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor die sturing ofwel de capaciteiten 
niet hebben ofwel een andere core business hebben . Wat inhoudt dat ze geen tijd vrij maken voor 
het sturen van de betreffende nonBOM inkoper. Ik beveel dan ook aan dat het verstandig is een 
senior Buyer non-BOM aan te nemen die 1) controle uitoefent op de non-BOM inkopers, 2) 
contracten onderhandelt en 3) de huidige productpakketten eens goed onderzoekt en waar 
mogelijk meer standaardiseert of centraler inkoopt. Hierdoor zal de controle op het non-BOM 
inkopen toenemen. Indien deze persoon de ondersteuning van een e-ordering systeem krijgt, is 
hij ook de aangewezen persoon om het beheer van het systeem op zich te nemen. De grootte van 
het pakket dat deze persoon gaat beheren is voldoende om aan te nemen dat de kosten van het 
aannemen van deze persoon opwegen tegen de baten. Het pakket dat deze persoon gaat 
aansturen is immers zo'n € 28,7 miljoen. 

Aanbeveling 3: Senior Buyer structuur binnen Inkoop 
lnkoop staat binnen Brabantia nog in de kinderschoenen . Een van de voornaamste redenen 
hiervoor is dat inkoop binnen Brabantia onder Logistiek valt. Midden 2003 is een eerste stap 
gezet op weg naar een Senior Buyer structuur, door een Senior Buyer aan te stellen . Een structuur 
die inhoudt dat enkele Senior Buyers de contracten voor heel Brabantia onderhandelen waarna 
de operationele inkopers gebruik maken van die onderhandelde contracten. Op die manier wordt 
een duidelijke scheiding gemaakt tussen operationele inkoop en tactische inkoop. Deze opdeling 
lijkt wenselijk omdat beide disciplines andere kwaliteiten vereisen. Tevens is het met deze 
structuur eenvoudiger om centraal te gaan inkopen. Deze Senior Buyers moeten vallen onder een 
inkoopmanager, die zich bezig houdt met tactische inkoop alsook strategische inkoop. Deze 
functie zou ingevuld moeten warden door de Inkoopmanager. Deze verandering in de structuur 
zal betekenen dat alle inkopers komen te vallen onder de inkoopmanager en dat inkoop vanaf 
dat moment een staffunctie is in plaats van een onderdeel van logistiek. Deze aanbeveling is 
heftig aangezien er hier sprake is van een verandering van de organisatiestructuur. Echter, de 
eerste stappen op weg naar een dusdanige structuur zijn al gezet en dienen mijns inziens 
doorgetrokken te warden. 
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Aanbeveling 4: Inkoop beter profileren binnen Brabantia 
De winst van inkopers ligt dikwijls in het specificeren van datgene dat daadwerkelijk nodig is. 
De M&D afdeling van Brabantia koopt veel dingen zelf in, zonder dat hier een inkoper aan te pas 
komt. Dit komt mede doordat inkoop onder logistiek valt en dus geen bevoegdheid heeft om zich 
met het inkopen van andere zaken te bemoeien. Bij projecten waar wel een inkoper aan te pas is 
gekomen, een voorbeeld is het inkopen van de stand voor de beurs in Frankfurt, is gebleken dat 
een inkoper wel degelijk een belangrijke meerwaarde heeft in dit proces. Inkoop moet dus meer 
geprofileerd worden binnen Brabantia, wat eindelijk zal leiden tot betere aankopen in termen van 
geld, kwaliteit of tijdigheid. Bij dit profileren van inkoop binnen Brabantia moeten de successen 
van inkoop duidelijk gemaakt worden, door duidelijke inkoopmanagementrapportages te 
genereren. Op dit moment wordt inkoop alleen betrokken bij de grote projecten . Ook in de 
middelgrote of kleine projecten zijn winsten te behalen. Deze aanbeveling linkt met de vorige 
aanbeveling aangezien een andere organisatievorm het profileren van inkoop eenvoudiger 
maakt. 

£en reflectie van het onderzoek vindt plaats in de epiloog. Hierbij wordt gereflecteerd op de haalbaarheid 
van het onderzoek, de wetenscliappelijke betekenis en de persoonlijke leerpunten . 
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Epiloog 

De Epiloog kijkt terug op het onderzoek dat ged11rende 8 maanden heeft plaatsgevonden binnen Brabantia. 
Er wordt gerejlecteerd op de haa/baarheid van het onderzoek, op de betekenis van dit onderzoek voor de 
wetenschappelijke literatuur en er vindt een persoonlijke refl ectie plaats. 

Haalbaarheid van het onderzoek 
Het invoeren van een e-ordering systeem zal altijd moeilijk blijven voor elke organisatie. 
Duidelijk is geworden dat het een positieve investering is, wanneer er een succesvolle invoering 
plaatsvindt. Het succes van een invoering hangt grotendeels af van de adoptie van het systeem 
binnen de onderneming. Juist dit aspect, vind ik een van de meest positieve punten van dit 
onderzoek. De succesfactor van dit onderzoek ligt mijns inziens juist in de betrokkenheid van alle 
medewerkers bij Brabantia. Niet alleen het management heeft dit onderzoek van dichtbij 
gevolgd, ook de medewerkers hebben hun steentje bijgedragen en zijn op de hoogte van de 
ontwikkelingen die gaande zijn binnen Brabantia. Dit geeft mijn inziens aan dat het adopteren 
van het systeem moeilijk zal zijn, maar door de betrokkenheid vanuit alle Iagen van Brabantia in 
de praktijk wel mee zal vallen . Dit geeft aan dat de haalbaarheid positief beoordeeld kan warden. 
Uiteraard zijn er altijd redenen te verzinnen waarom deze investering niet gemaakt moet 
warden . Echter, alle berekeningen, aannames, conclusies e.d. zijn zo neutraal mogelijk gemaakt. 
Een 'solide' onderzoek voor een 'solide' onderneming. 

Betekenis voor de wetenschappelijke literatuur 
In een afstudeerrapport van een academische opleiding hoort een gedegen literatuuronderzoek te 
zitten. Dit onderzoek, met als opdrachtgever Brabantia, is een praktisch onderzoek gebleken. 
Nieuwe modellen, theorieen of raamwerken zijn dan ook niet ontwikkeld . In hoofdstuk 5 is e
procurement zo Iogisch mogelijk gedefinieerd . Vandaar dat er gekozen is voor een definitie die 
voortborduurt op de reeds bestaande definities. Ik ben namelijk van mening dat er al genoeg 
bestaande definities zijn en dater juist gezocht moet warden naar overeenstemming. Belangrijker 
dan het definieren van e-procurement is de manier waarop EP als investering gerechtvaardigd 
kan warden. Teveel lees je in de literatuur wat EP allemaal kan bijdragen. De mooiste 
besparingen met de meest geweldige ROI's. Lijkt het niet eens tijd om de organisaties die EP 
reeds ingevoerd hebben te laten publiceren met reele winstverwachtingen? Misschien dat zij ons 
kunnen leren hoe je nu echt een 'Business Case' schrijft. Dit vind ik persoonlijk een gemis en hier 
zou verder onderzoek zich dan ook op moeten richten. 

Persoonlijke reflectie 
Dit onderzoek heeft mij doen inzien dat het bedenken van een oplossing goed is, maar dat het 
cruciaal is om de oplossing samen met de mensen te bedenken. Het creeren van draagvlak is dan 
eenvoudiger. Dit is voor mijzelf een van de belangrijkste leerpunten uit het onderzoek. 
Terugkijkend op het onderzoek was het een praktisch onderzoek waarbij de begeleiding vanuit 
Brabantia als zeer positief is ervaren. De doelen die ik mijzelf van tevoren gesteld had, heb ik 
grotendeels bereikt. Ik heb opgeleverd wat er afgesproken is, waarbij het succes ligt in het 
brengen van de uitkomsten naar de mensen toe. De verslaglegging van dit onderzoek is erg 
uitgebreid en had wellicht korter gekund. Alleen ben ik van mening dat op deze manier een 
duidelijk traceerbaar spoor van handelen te erkennen is. Tevens is het verslag voor Brabantia 
uitgebreid waardoor ook aandacht geschonken is aan details en aandachtspunten die buiten het 
onderzoek vallen . Kleine tips en tricks zijn namelijk a ltijd nuttig. Dit heeft er echter voor gezorgd 
dat de verslaglegging aan de ruime kant is. Echter, ik ervaar dit project voor mijzelf als een 
waardig sluitstuk van mijn opleiding aan de TU/ e. 
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2 Interviewprotocol 

lnterviewprotocol voor inteme interviews (binnen Rrabantia) 

(Emans, 1990) benadrukt het belang va n een goed interview, voornamelijk voor mensen die 
wein ig ervaring hebben in het interviewen. Vandaar dat de methodiek van Emans a ls hoofdlijn 
gebruikt is bij het opstellen van het onderstaande interview. 

Oit is het algemene interviewprotocol voor de interviews binnen Brabantia . 

Dael van het interview 
Het doe! van het interview is het verkrijgcn van de juis te informatie van de geYnte rvi ewde om o p 
d ie manie r het proces in kaart te kunnen brengen va n inteme behoefte tot aan leveri ng van de 
leverancier en administratieve afhandeling zie fi guur 1. Tevens za ) de kwali teit van het proces 
getest warden door middel van het zoeken naar knelpunten binnen de verschillende 
processtappen. 

Tactische lnkoopfunctie Operationele lnkoopfunctie ~~~--. ~~ •. ,,, ~ 
. . ~ ~ 

lnkopen 

Sourcen Bestellen 

Figu ur 2 Het inkoopproces volgens Van Weelc 

Interviewopbouw 
I. lntroductie Roger Loo; 
2. lntroductie afstudeeropd racht en reden va n het interview; 
3. Introductie gelnterviewde; 
4. Specifieke vragen op het vakgebied va n de gei"ntervi ewde om zodoende een idee te krijgen 

va n zijn werkzaamheden en kennis; 
5. Vragen betreffende de interne behoeft e t / m leve rin g en na zorg; 
6. Bekendheid met E-Procurement; 
7. Algemene aandachts-, verbeter of kne lpunten. 

De vragen zijn alien open vragen zonder veldcode waarbij de geinterviewde dus vrij is in het 
antwoorden. De interv iews z ijn niet op tape opge no me n om de gei"nterviewde nie t af te 
schrikken. Tijdens de interviews is genoteerd met keywords om zodoende het interview 
voldoende te kunnen uitwerken. 
Na afl oop is het interv iew aan de ge°inte rvie wd e laten z ien met de vraag of de ge·ll",terviewde een 
goedkeuring zou willen geven. 
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Het interview (met een inkoper) 

lntroducti e Roger Loo en de afstudeeropdracht. 
Afstudeeropdracht: 

@brabantia' 
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Onderzoek door middel van een anal yse de traditionele inkoop va n routineproducten binnen 
Brabantia, de toepassingsmogelijkheden va n een e-procurement pakket hi erbij en dee- read iness 
en e-willingness van Brabantia en haa r levera ncie rs. 

Doe! : Het effectiever en effici enter inkope n va n non-BOM prod ucten. 

Wie en Wat (lntroductie geinterviewde) 

1. Wie is de gei'nterviewde? 
a. Functie binnen Braba nti a? 
b. Verleden / andere werkgevers> 
c. Opleiding(en)> 
d . Taken en verantwoordelijkhed en bi nnen Braba nt ia> 

2. Interne Behoefte 
a. Hoe krijgt de inkope r de inte rne behoefte? Digitaa l, papier, telefonisch of mond eling> 
b. Wordt de interne behoefte altijd vastgelegd> 

3. Specificeren 
a. Wie stelt de specificaties op? (functionele specifica ties en niet-functionele 

specifica ties) 
b. Wie controleert deze? 

4. Selecteren 
a. Bepalen leverancie rscriteria - wie doe t dat? 
b. Verzamelen van marktinformatie> 
c. Potentiele leverancie rs? 
d . Request fo r Proposal? Wie stelt dit op> 
e. Beoordelen aanbiedingen? Wie doet dit> 
f. Onderh andelen met levera nciers? Wie doet het en wie is verantwoordelijk? 
g. Wie maakt de uiteinde lijke keuze? 

5. Contracteren 
a. Wie stelt de contracten op? 
b. Wie controleert het opgestelde con tract? 
c. Wie ondertekent het contract> 
d. Wie in formeert betrokkenen> 
e. Wat voor soort contracte n sluiten jullie af? 

6. Bestellen 
a. Hoe wordt een beste lling geplaatst? 
b. Wie plaatst de bestelling? 
c. Wie a utoriseert de bestell ing> 
d . Hoe lang duurt het plaatsen van een bestellin g> 

7. Bewaken 
a. Wie bewaakt het proces van bestelling p laatsen tot ontvangst goederen en ontva ngst 

factuur en dus betaling> En hoe gebeurt dat ? Wat weet de inteme klant hiervan? 
8. Nazorg 

a. Wie spreekt d e levera ncie r aan wanneer een levering ni et akkoord is. ls e r informatie 
hierover, of word! di e bijgehouden> 

b. Vastc tcrugkoppcling naar lcvcrancicr toe> 
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9. Kwaliteit van dit proces 
a. Hoe verloopt d it tota le proces vanuit de klant bekeken> 
b. En vanuit de leverancier? 
c. En als inkoper? 
d. Ycrbcterpunten? 
e . Knelpunten? 
f. Problemen? 

10. E-Procu reme nt 
a. Bekend mete-procu re ment? 
b. Bekend met In ternet geb ruik' 
c. Hoc denkt u hierover? 
d. Yoordelen en nadelen volgens U? 
e. Heeft Brabantia hier behoefte aan? 
f. W at zou dit voor u betekenen? 

11 . Afsluiting 
a. A lgemene opmerkingen te n aanzien van dit interview? 
b. Algemene opmerkingen ten aanzien van de werkwijze bij Brabantia' 
c. Wi lt u nag overige dingen kwijt? 

12. Dankwoord van de interviewer en mededeling dat de gei'nterviewde binnen 2 dagen de 
uitkomst krijgt zodat hij het ze lf aa n kan passen. 

Refer,·ntie: Ben E111a11s, /11terviewe11: Thcorie, tcc/111iek c11 trai11i11!(, Y editie, Woltcrs-Noordlwff, 1990. 

@brabantia· 
s o li d co mp a ny 

3 Financiele analyse - diagrammen 

De fig11rm a t/111 v geven de waarde prr 1irod11 ctcategorie weer verdeeld ovrr dr vcrsc/1i/lcndc 1111its. 
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4 Betekenis boekhoudkundige posten 

Ace nr. Cate~orie 
5201 B0\1 

5403 TD \1/\T 

5502 FRE IG I t I 

570:\ rO,11'.E\IPLOY. 

5501 FREIC I I r 

6201 /\DVER'llSl:"JG 

6209 E\IERCY 

6002 TRA\lt:I . 

550) l'Rl'.'JT ED \1A ITE RS 

ti203 \1&D:,..1J\T 

6213 TD \IA T 

5505 LEASE 

6208 CO\l\l U'.\JICATIO:-.1 

6212 TD \ IA r 
5504 PAC Kl'.\JG 

6210 RE\IT 

6215 TD\1/\T 

6207 I\ISU RA'.\JCE 

5404 11) \1/\T 

6206 PROFESSIO\IAL 

5903 EDUC tdlO'.\J 

6202 PROFF.SS IO\IA L 

6221 ·m \tAT 

621 4 ·m \ 1/\T 

6205 \ IE~ BE RSI !IP 

5401 llJ \1/\T 

8 Unit lnternationaal 
9 Unit Nederland 

15 Unit FE 
16 Unit S$S 
17 Unit China 
18 Industry 
19 Greenwood Housware 
25 Americas 
30 Breitenstein 
39 GMBH 
50 Belqium 
58 Homesteel 
60 UK 
80 USA 
81 Soain 
83 Sweden 
84 Denmark 
86 Italy 
87 Switzerland 
88 France 

Verklarin~ 
Purchased ra\,' m.11c rials / consurnab!cs 

Purchases for ach·crtisi ng group 89 

Distrib u tion frcihh t 

Costs o( employme nt agencies 

Incoming frcii:;h t 

Ad,·crtiscm1~ ntcost 

Encrsy costs 

rravelling expenses 

cncr,"11 cxpcrlScs (printed matters) incl ud insofficc u 1d1 11cs 

Research and development costs 

Pl.mt a nd m.ichinery maintenance (com.91-97) 

I lire of ca rs-Oper,1tional lease 

ommunic,1tioncosts 

Buildi ngs m.1inten ance (rom.92-93) 

Packi ng expcnSt.--s 

Rent I 
Other Fi xed assets maintena nce (rom.94) 

Insurance costs 

Purchases for l"('("hnical department srou p 88 

Other profcssion,11 expe nses 

Education / tr,1ini n~ allowances 

Auditors remuncr,1tion 

Testi ng and C);"periments (com.96) 

roolins and sta mps (com.90) 

jsubsc riptions and membersh ips 

l'urchasc-s for f('("hnical department grou p SY 

Unit verantwoordelijk voor alle export . 
Unit Aalst, Valkenswaard , Roden en Verkooo Nederland 
Unit Far East 
Unit China (holdina) 
Unit China 
Aparte holdinq 
Aparte holdinq 
Unit Zu id- en midden Amerika 
Unit Duitsland 
Unit Duitsland 
Unit Belqie + Verkoop Belqie 
Unit Enqeland - (holdinq) 
Unit UK - Nailsea 
Unit Verkooo USA 
Unit Verkooo Soanie 
Unit Verkooo Zweden 
Unit Verkoop Denemarken 
Unit Verkoop llalie 
Unit Verkooo Zwitserland 
Unit Verkooo Frankriik 
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5 Tabet transactieaantal per leverancier 
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6 Kraljic (1983) portfolio benadering 

Routine producten 
Routine producten rcprcscntcrcn cen gebi ed waar hoge besparingen mogelijk zijn . De producten 
zijn over het algemeen goedkoop terwijl de handlingkosten van deze goederen relat ief duur zijn . 
Cemiddeld genomen, neemt 20% va n de aankopen 80% van de omzct ,·oor zijn rekening maar 
oo k 80% van de capaciteit. (van Weele, 1984). I-l et is gebruikelijk om inkopers te horen klagen dat 
ze 80% van hun tijd bested en aan 20l½, van het financiele volume. 

Het grootste gedeelte van deze tijd wordt gespendeerd aan niet-waa rd e bijdragende activite iten 
zea ls het verbeteren va n fouten in papierwcr k of hct op lossen van kwa li teitsproblemen. 1-!ierd oor 
is het belangrijk om het ad ministratieve werk effi cient te behandelen. De strategie bij deze 
prod ucten is dus voornamelijk gefocussed op het standaardiseren van werk en het red uceren van 
het aantal leveranciers om zodoende de logist ieke en administratieve kosten te reducreren. 

Bottleneck producten 
In deze categorie heeft de leverancier een sterke positie ten opzichte van de inkopende partij . Dit 
li gt aan het feit dat het product simpelweg niet overa l te verkrijgen is. Dit duidt op de noodzaak 
voor de inkopende partij om de aanvoer van producten te verzekeren. I-let is belangrijk om 
ande re bronnen te vinden die als substituut kunnen dienen voor het originele product. 

Om e nder de monopolie positie va n de leverancier uit te komen moet de inkopende partij 
proberen het aantal leveranciers in deze ca tegori e te verminderen (door standaa rdisatie) en dan 
lange relaties aangaan om zodoende het risico te verminderen. 

Strategische producten 
De 80/20 regel geldt natuurlijk ook andersom. Strategische producten sa men met 
hefboomproducten representeren 80% van de omzet terwijl er maar 20% effort (management 
aaand acht, problemen oplossen, afsluiten contracten etc.) gepleegd hoeft te warden. Strategische 
producten hebben een hoog leveranciers risico dat tezamen met de hoge financie le waarde ervoor 
zorgt dat de strategie zich moet richten op lange termijn re la ties. 

Samen met de leveranciers rnoet gewerkt warden aan verbeteringen om te zorgen dat beide 
partijen beter warden van deze samenwerking. Onderwerpen als early supplier involvement 
kunnen een rneerwaarde bieden in deze ca tegorie. Het aantal leveranciers waarmee een 
strategische relatie wordt aangegaan zijn klein door de vele aandacht d ie de relatie vereist. 

Hefboomproducten 
De hefboomproducten hebben een hoge fin anciele waarde terwijl er tegelijkertijd vele 
leveranciers te vinden zijn die dit prod uct kunnen leveren. De inkopende parti j heeft dus veel 
power in deze re latie en za l dan ook kiezen voor korte termijn contracten waardoor hij snel en 
eenvoudig kan switchen naa r een andere leve rancier. Procentuele kleine kostcnbesparingen 
kunnen in deze categorie toch grate geldbed ragen zijn . Dit zorgt ervoor dat de mar kt con ti nu 
onderzocht moet worden naar nieuwe potentiele leveranciers. 
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7 Lijst met gei'nterviewden (Intern) 

Naam Fun,..;• 
Kees Bee len Unit Leider Valkenswaard 
Luc Vra nken Un it Leider Overpelt 
Ralf Neuman Unit Leide r Emm erich 
joep van den 1-! euvel Coroorate Purchasine Manaeer 
Marcel van de Velde Directeur Ooerations 
Jan va n Elderen Directeur Logistics & IT 
Tijn van Elderen 1-!oofd M&D 
Stefan van den Boomen Financieel contro ller 
Jeanette Deenen Assistant Controller 
Wendv Lotens Directi esecretaresse 
Na dine de Cock Directiesecretaresse 
Michel Brouwers Loi,istiek Mana i,er VW 
Rudolf Bakker Lo<>istiek Manai,er Emmeri ch 
Dick Schoenmaker Logi sti ek ManMer Roden / Senior Buyer 
Han Gabriels Logistiek Manager Overpelt 
Kathleen Gereadts Jnkoper Overpelt 
Wendv Rosmeulen Jnkoper Overpelt 
Suzanne Pell ens lnkooer Overoelt 
William Beukenkamo 1-!oofd Admin istratie NL 
Kurt Brand Jnkooer Emmerich 
Jan van de BurPht lnkooer non-BOM VW 
Theo va n AmntinP lnkonerVW 
Dirk Jan Daams lnnovatiemanager 
Harrie van Boxtel Jnkoper General Expenses 
Robert Borst IT manager 
Anne Slaats Communicatiemanae:er 
jean Bronnebere M&D medewe rker 
Pet ra Hasse lo P&OManai,er 
Stefan van Broekhoven Jnkope r TD Materialen Overpelt 
Hans van Geel Transportm anager 
Arie Berkers Medewerker Bed riifsbureau (planner) 
Judith Paulusse n Marketing Medewerker 
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8 Inkoopproces in theorie (van Weele, 2000) 

De stappen in het traditionele inkoopp roces zullen hieronder slap voor stap kort omschreven 
worden. 

Specificeren 
In deze fase is ligt de aandacht op het opste ll en van de specificaties waaraan hct product moet 
voldoen. Dit wordt ingedeeld op onderwerpen als kwaliteit en kwantiteit van het in le kopen 
product. De logis tieke, functionele, technische en onderhoudsspecificaties worden in deze fase 
opgesteld en neergeschreven in een program ma van eisen. 

Selecteren 
In deze fase word! een marktonderzoek uitgevoerd om op de hoogte te zijn va n d e huidige 
marktontwikkelingen. Als een aa ntal leveranciers zijn gevonden wordt een RFQ (Request for 
Quotation) gestu urd met alle releva nte informatie uit de vorige stap. De leveranciers die een RFQ 
ontvangen zijn vooraf bekeken of zij aan de voorwaarden kunnen voldoen. DE inkooporganisatie 
za l de ontvangen quotations behandelen volgens een bepaald principe om uiteind elijk een keuze 
te kunnen maken voor een leverancier, meestal na een aanta l onderhandelingen. 

Contracteren 
De keuze voor de betreffende leveranci ers wordt in deze fase gemaakt na de onderhandelingen. 
lndien de leverancier gekozen is, za l er een contract met de leveranciers afgesloten worden op 
basis van de wensen van beide partijen. Het tekenen va n een contract kan best een tijdje duren. 
Dit omdat beide partijen meestal andere belangen hebben . 

Bestellen 
In deze fase word en de producten, goederen of diensten besteld. Oat wi l zeggen, wanneer een 
contract is afgesloten, za l op basis van die voorwaarden een bestelling geplaatst worden. 

Bewaken 
Bewaken kan opgesplitst worden in 2 levels. Bewaking vindt plaats op con tractnivea u, worden 
de prod ucten wel volgens de voorwaa rden besteld en er vindt controle plaats oi er wel gebruik 
gemaakt wordt van de contracten. Tevens vindt er bewaking plaats op bestellingni veau. Dit 
houdt in dat de voortgang va n de bestelling wordt gevolgd totdat de goederen binnen zijn en 
deze betaald zijn. 

Evalueren 
De laatste stap van het inkoopproces is het eva lueren. Na de gehele cyclus wordt de prestatie va n 
de leverancier beoordeeld. Hierdoor kunnen fouten uit het proces gehaald worden en kan de 
prestahe verbeterd warden. De prestaties van de leveranciers warden ook gebruikt in de 
onderhandelingen voor de nieuwe contracten. Er wordt namelijk gestreefd naa r goed 
functionerende leveranciers. 
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9 Proces non-BOM inkoop - TD Material en 

Huidige proces van non-BOM inkoop voor Technische Dienst Materialen. 
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11 Proces inkoop transport 
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12 Proces inkoop 'Temporary Employment' 13 Proces inkoop ICT 

Processchema inkopen Temp Employment 
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14 Betalingsproces 

Processcherna Adrninistra tie 

M l 
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15 Beschrijving werking e-ordering 

In meer detail voltrekt e-ordering zich als volgt. Medewerkers in de organisati e krijgen op hun 
PC een icoontje, waarmee het ordering catalog system kan warden opgestart. In fe it is dat een 
catalogus met diverse functionaliteiten . Een medewerker kan in het e-ordering systeem een 
product of dienst zoeken, dat aansluit bij zijn behoefte (zie screenshot 2). Dit kan op velerlei 
manieren. Enerzijds kan de medewerker allerlei trefwoorden invullen en geeft het ordering 
cata log system aan de gebruiker aan welke producten en diensten bij die trefwoorden horen. Als 
daar het gewenste product of dienst bij zit, dan kan de medewerker dat product of die dienst 
selecteren. Anderzijds bi edt het ordering catalog system een categoriestructuur (screenshot 1 ). 
Door een categorie te kiezen, warden de subcategorieen, die daa ronder va llen, getoond . Door 
hier weer een subcategorie te kiezen, kan afgedaald wa rden totdat d e medewerker bij een aantal 
producten of diensten aankomt, waar d eze uit kan selecteren . 

__,_ 
1-----.... - --
Screenshot 1 

.... 

Screenshot 2 

-" - -3 . r-~ · 
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Zadra de medewerker een product of dienst heeft gese/ecteerd, wordt een bestelaanvraag aangemaakt en 
wordt dit product of deze die11st in deze beste/aan vraag opgenomen. Event ueel kan de medewerker nag 
producten of diensten toevoegen, wijzigen ofvenvijderen binnen deze bestelaanvraag. 

Als de bestelaanvraag volgens de medewerker compleet is, kan de medewerker deze 
bestelaanvraag indienen. Afhankelijk van de zogenaamde 'business rules' in het ordering catalog 
system., wordt deze bestel aanvraag direct omgezet in een of meer bestellingen en warden deze 
bestellingen elektronisch (of anderszins) verstuurd naa r de leveranciers. Indien voor de 
bestelaanvraag volgens de business rules goedkeuring is vereist, wordt de bestelaanvraag niet 
direct omgezet naar een of meer bestellingen. In het ordering catalog system is dan opgenomen 
op welke wi jze deze goedkeuring kan warden verkregen: de workflow doe moet warden 
gevolgd om een bestelaanvraag goed te kennen is in het ordering catalog system 
geprogrammeerd . Verschillende workflows zijn hierbij mogelijk: het kan zijn dat (een hyperlink 
naar) de bestelaanvraag (per e-mail) ineens naar meer dan een goedkeurder wordt verstuurd, 
waarbij elke goedkeurder zijn goedkeuring moet geven, ma ar het is ook mogelijk dat de 
bestelaanvraag achereenvolgens door een aantal goed keurders moet warden goedgekeurd. De 
medewerker kan te alien tijde zien waar zijn bestelaanvraag ligt en daarmee antwoord kan 
krijgen op de vragen w ie er al heeft goedgekeurd en wie er nog moet goedkeuren. 

Indien de bestelaanvraag ergens tijdens de work/low wordt afgekeurd, krijgt de medewerker 
hiervan bericht en kan deze eventueel actie ondernemen. Indien de bestelaanvraag wordt 
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goedgekeurd, worden hierbij de bi jbehorende bestellingen naar de leverancier gestuurd en wordt 
de medewerker hiervan op de hoogte gebracht. 

Als - na verloop ,·an tijd - prod uctcn worden afgeleverd of diensten worden verricht, kan de 
ontvanger (veelal de aanvragcnde medewerker) dit registreren in het ordering catalog system. 
(scrcenshot 3) Uiteindelijk komen er ook facturen binnen van de leveranciers. Met behulp van de 
verstuu rde bestellingen en de geregistreerde ontvangsten kan de factuur al dan niet betaalbaar 
gesteld worden en de betaling gcschi eden. 

------

l~~-.»-

M 1i+,11'4·ffiW Miki' ft mM 

Screenshot 3 
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16 Lijst met experts die gei"nterviewd zijn 

Wie Welk bedriif Waarom / soedalisme 
Jeroen Harink Significdnt Schrij\·er Yan een promotieonderzock 

betreffende e-orocurement. 
Bas V ermeer Philips Vcrantwoordelijk voor dee-business 

strategic binnen Philips. 
Martijn Hcijmans PcM Uitgeverij Jmplementatie e-procu rement bij PcM 
Frans Bovens SNS Bank Jmpl ementatie contract management bij 

SNS flank. 
Roy d e Brouwer PinkRoccade Verkoper va n e-procurement syste,nen. 

Paul van Rietschoten ESIZE V erkoper vane-procurement systemen. 

Jan Verschueren ARIBA Vcrkoper vane-procurement systemen. 

Taco Siibrandii VisserCopini&Partners Consultant bii EP implementaties. 
Edwin Noordermeer Total Web Verkoper van e-procurement svstemen 

Dhr. Knippenberg Essent Verantwoordelijke binnen Essen! 
Amercentra le voor EP implementatie 
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17 Visuele weergave EPOS Methode 

WIL 
In welke male dragen effeden bij aa, realisatie van visie en (inkoop)doelstellingen 

Ettecten Ettecten Ettecten 

Vann 1 Vann 4 Vann 5 I ci.ct,lldheid I 

Voorwaarden Voorwaarilen 

In wellke male lijn \'OOIWaanlen in bestaande silualie ingevukl? 

KAN 

,,---- Beslaande sauatie r1sr situatieJ ---..... ..____ ___________ ___, 
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18 Voorwaarden vane-ordering 

E-orderine voorwaarden /eebaseerd on een case studv bii de blastin1>dienst IHarink 2003ll 
Js er een e-ord erin l! svsteem of service geb rui ksklaa r? 
Is vastgesteld w ie er gebruik mogen gaa n maken va n het orderin g cata log system? 
Kunnen deze medewe rkers gebruik make n va n het ord ering ca talog syste rn ? 
Zijn deze medewe rkers getraind? 
Is vastgesteld wat mete-ordering besteld kan warden voor wat betreft producten en 
diensten? 
Kunnen deze producten en diensten besteld warden (staan deze in het cata log system?) 
Kunnen e lektronische bestellingen, bevest igingen en facturen warden verstuurd / onh1angen? 
Is vastgesteld hoe producten en diensten besteld moeten warden die nie t in het systeem 
staan? 
Is bekend met welke systemen het ordering cata log system gegevens moet uitwisselen? 
Is deze gegevensuitwisseling ook gerealiseerd? Werk! het? 
Ziln voor de intensieve gegevensuitw isselingen met andere svstemen interfaces operationeel ? 
Zijn functies aangepast cg gecreeerd en ingevuld voor Business Rules, workfl ows, content 
management, fun ctioneel en technisch beheer? 
Ziin deze fun cties bemenst met getrainde medewerkers? 
Zijn inkopers gei°nformeerd over de punten di e z ij moeten adresseren tijdens de ta ctische 
inkoop leidend tot afroeocontracten, die in het svsteem komen? 
Is geregeld dat bestaande en nieuwe contracten aan de contentmanager warden 
gecommuniceerd? 
Is het operationele inkoopproces in detail beschreven? (aanvraagprocedu res, 
goedkeuringsprocedures, bestelproced ures, a lien eventueel pakketspecifiek) 
Is het operat ionele in koopproces in het systeem verwerkt? 
Zijn er prestatie-indicatoren gedefini eerd , waa rmee de gerealiseerde effecten kunnen warden 
gemeten? 

Dit is een concreet voorbeeld van voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Duidelijk wordt 
uit deze lijst dat dit alien voorwaa rden zi jn die le maken hebben met kosten d ie gemaakt warden. 
lnterne kosten, omda t en kele activiteiten nog uitgevoerd moeten ward en. Externe kosten omdat 
enkele za ken aangeschaft moeten ward en, of omdat ex terne consu lt ants betaald moeten warden. 
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19 ASP Architectuur 

Volgens de Gartner Group ontstaan ASP's door de volgende factoren : 
D Tekort aan IT skills binnen organisaties; 
D Voor softwa re leveranciers is dit de manier om oak bed rij ven ender het topsegment te 

bereiken ('small and medium sized compan ies'); 
D Trend van betalen per gebruik of per gebruiksduu r voor diensten en software; 
□ Kortere cycl i va n het u itbrengen van nieuwe versies van software; 
D Lagere total cost of ownership bij een ASP; 
D Bij een ASP model ontstaat er binnen een onde rneming geen discussie over het 

afsch rijven van de kosten van softwa re. 

In hetzelfde o nderzoek wordt aa ngegeven dater een aa nta l factore n zijn waarom ASP's nu 
beschikbaar zijn. Deze factoren z ijn: 

D In ternet word t steeds meer geaccepteerd als een veilig en betrouwbaa r netwerk; 
D Een Internet browser wordt s teeds meer geaccepteerd a ls standaa rd user-interface; 
D Toenemende adoptie van client-server applicaties; 
D Schaa lbaarheid van de apllicaties is sterk verbeterd. 

De onderstaande tabel geeft een beschrijvi ng va n de architectuur va n een ASP. 

Laa" O=hriivine: 
Netwerk Fysieke en logische connectiviteit van serv ices 
Platform Hardware en Softwa re 
App licatie Levert de gewenste 'business' functionaliteit 
Operatic Facility Mana gement, platform beheer en deployment 
Services Consultancy, 'systems integration' en 'management ski lls' 

Ditte r verdieping van de mogel ijkheden en arch itectuu r van een ASP. 
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20 Programma van Eisen 

Programma van Eisen • E-orderinq svsteem binnen Brabantia 

PvE word! opgedeeld in: 
1 Functionele eisen 
2 Technische eisen 
3 Grafische eisen 
4 Onderhoudseisen 
5 ServicespecWicalies 
6 Garantiespecificaties 

Functionele eisen 
Calal<>Qus aanvraqen ondersteunen 
Free formal aanvraqen 
Traceability van het oroces 

Echelonnerina 

T ransacties oekoooeld aan budaelten 

Gehele transactieproces ondersteunen 
Adootie van bestaande orocessen 
Automatische worl<flow 
Koslenloewijzing 
Definieren afdelinoen en kostenolaatsen 
Overzichl van aNe orders oenereren 
Oo basis van KPI manaaement info creeren 
Automatische authorisatiestaooen 
Productveraeliikina 
lnkoopwindow om info te communiceren door de 
oroanisatie 
Eenvoudiae zoekoolies voor artikelen 
Mogelijkheid tol voorgedefinieerde templates (vb. 
Visttekaartiesl 
Mogelijkheid tol maskeren van catalogi 

Mogelijkheid tot hel intern opslellen van een 
cataloous iov de cataloaus van de leverancier 

Toelichlina 

Moel mogelijk zijn om le bepalen wie wal 
doet voor well< bedraa. 
Alie orders moeten aulomalisch gekoppeld 
kunnen worden aan budgetten, afdelingen 
e.d. 
Ondersteuning van aanvraag tot 
administratieve afhandelina 

Alleen bepaalde elementen kunnen laten 
zien, vb van aanbod van 10 telefoons, 
e:IPrht ? I IPn ZiPn . 
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Technische Eisen 
lnlooratie met het financiele oakket • EASY OPEN 
lnl"'1ratie met he! ERP nakket 
Draan oo een stabiele server 
Stabiele software 
Koooelino mel he! contractmanaoement svsteem 
Technisch standaard oplossing (easy koppelingen 
met leveranciersl 
Easv koopelinoen met leveranciers 
Gennoe aandacht van IT bii imolementatie 
Draaien op een Windows 2000 e.v. en IE 5 e.v. 
lolattorm 
Veilige omgeving waarop systeem draait • en dus 
continu beschikbaar 

Grafische Eisen 
E. en look & Feel Brabantia look 
Start moet een inkoo window zi·n 

Onderhoudseisen 
Gebnuikersoemak 
Onderhoudsgemak (niet voor elk probleempje EP 
leverancier bellenl 
Makkeffk te uodaten 
Zeff kunnen toevoegen extra pakketten, workflows, 
contracten etc. 

Services ificaties 
Hel esk beschikbaar binnen x uur? / 24·7? 

Garanties ificaties 
ISO certficaal 
Betrouwbare leverancier (gezonde partij , niel falliet 
kunnen aan etc. 
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21 Berekening 'Baten' 

Bij het berekenen van de baten voor d e 3 productcategori een die beschreven zijn in hoofdstuk 8 is 
gebruik gemaakt van de vo lgende aannames: 

♦ Bij de berekening van de effi ciency bespari ng is uitgegaan van een uurloon voor een 
administratieve medewerker van€ 22,25 per uur. Het uurl oon van een werkmeester is voor 
deze berekening f 33,· per uur. 

,._ In de berekeni ngen va n de processen is uitgegaan van processen die verl open zonder fouten. 
Dit om de berekening reeel te houden. In de praktijk v inden er geregeld fouten pl aa ts, wat 
zou inhouden dat d e besparingen in de praktijk alleen maar hoger uit va llen. 

,._ De berekening van de Business Case vindt p laats door slechts 3 productcategorieen toe te 
voegen. Dit aangezien er een reele situatie geschetst moet ward en. 

♦ Besparingen in het adrninistra.tieproces z ijn met een ander tarief berekend dan besparingen 
in het orderproces. 

1. General Expenses 

Hui dig proces (in 
min.) 

Toekomstig proces 
(in min.) 

Een besparing van€ x• per transactie. 

Tijdsbesparing 
(in min.) 

Berekening transactiebesparing 
T(oud) • € - T(nieuw) • € 
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2. Technische Dienst Materialen 

Huidig proces (in 
min .) 

Toekomstig proces 
(in min.) 

Een bes paring van x per transactie. 

3. Transport 

Tijdsbesparing 
(in min.) 

{fl brabantia· 
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Berekening transactie besparing 
T(oud) • € - T(nieuw) • ( 
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Huidig proces (in 
min.) 

Toekomstig proces 
(in min .) 

Een besparing van € x· per transactie. 

Tijdsbesparing 
(inmin.)0 
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Be rekening transactiebes paring 
T(oud) • € • T(nieuw) • ( 

A/Ir bcsparingen berekend in deze sectic zijn op 2 manieren tot stand gekome11: 
1. De proccssen zij11 ,1espccif iceerd in de tijd, met daama11 ce11 gckoppeld uurtarief 
2. De processen en de kostcn van de processen zijn besprokcn met de verantwoordelijke mensen in die 

processen. Er is algemene consensus bereikt over de bedragen die in deze sectie genoemd zijn. 

Ter volledigheid hieronder het c1d ministra tieproces. 

Proccsschcma Ad m in istratie - huidi~W s itu,1tie 
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22 Investeringstabel Project 'Proquro Buy side' 23 Investeringstabel Project 'Proquro Lease' 
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24 Investeringstabel Project ESIZE (ASP) 25 

31 

Individuele Adoptie Factoren 

Issues 

A.Olange 
1. Design 
2. Organize 
3. Execute 

C.Buslness 
1. Business 

Definition 
2. Bus. Alena 

D.~ 

p Often possible 
Interventions 

Sometimes 
Possible 
Interventions 
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