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Abstract 

At Stork ICM B.V. they wanted to formulate a strategy for each kind of product they 
purchased. During this research project a model was developed to generate such strategy. 
By executing the steps of this model, it was tested whether it was suitable within the 
specific context of Stork ICM. If necessary the model was adjusted. The developed model 
must become an appreciated support of purchasing improvements. 
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Management Summary 

Stork ICM 

Stork ICM B.V. 

Stork Industrial Contracting and Maintenance (ICM) is part of the international industrial 
technology company Stork N.V .. The main activities of Stork ICM consists of 
construction, maintenance or reallocation of large production installations in the 
petrochemical, pharmaceutical and food-processing industry. Most tasks are done by 
projects. ICM has an decentralised structure with 4 permanent locations scattered over the 
Netherlands and several at the worksite of the customer, like Shell, Akzo and Corus. 
ICM had an turnover of 240 million guilders in 1998 and 900 employees. Subcontracting 
and the hiring of labour are the most important purchasing groups within ICM. 

Problem Situation 

Figure 1 Problem Situation 

Because of the realisation that most of the expenditures of Stork ICM were purchasing 
cost, the lowering of these costs became one of the main objectives of Stork ICM. 
To realise this an overall purchasing strategy was created within the newly founded 
centralised purchasing co-ordination department IC. This strategy aimed to develop the 
purchasing organisation towards the phase of good 'co-ordinated purchasing' [Keough, 
1993]. However IC is confronted with many problems and barriers to reach this phase. In 
this context the researcher was asked to give recommendations about one aspect of the 
overall strategy, namely the developing of an purchasing strategy for each productgroup 

Management summary iv 
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of ICM with the help of a portfolio-analyses. IC had too little time and affinity with the 
subject to do this themselves. The questions which arose were: 
• How does the portfolio-analyses fit for Stork ICM? 
• Are the theoretical recommendations of a portfolio-analyses suitable for Stork ICM ? 
It was clear that the during the research recommendations would arise for the whole 
purchasing strategy. 

The objective of the research project 

Above mentioned problem situation lead to the main objective of this project: 

Because of limited research time to analyse all productgroups and because of the 
reoccurring need for and change of these recommendations over time, the main objective 
was divided into two sub-objectives: 

This method had to be efficient and effective. This is can be reached by making it suitable 
for the situation oflCM and making sure that the method will generate solutions which 
contribute to the objectives oflCM. 

The emphasis of these recommendations must be on supplier strategy, because this is the 
main focus of a portfolio-analyses. However it will also generate purchasing strategies for 
some specific product groups and the overall strategy. Cost Analyses must indicate what 
the revenue of the recommendations will be. 

Research Method 

The research method which was used is shown in figure 2. At first a preliminary design 
was made for a strategy-developmentmodel (1). The basis of this model was a literature 
study about portfolio-analyses en purchasing strategy development. Also the opinion of 
purchasing experts and the situation analyses were used to adjust the model to the 
situation oflCM. Not only the model was designed but also the specific questionnaires 
and analyses methods, which are to be used. During the project the preliminary model 
was executed. This consists of a general analyses of all the productgroups (11) and a 
specific analyses of four chosen productgroups (III). The results of analyses were used to 
adjust the model (IV). This was done by reflections of the results on the design demands. 
At the end a final strategy-devlopmentmodel was presented (V). The execution of the 
model resulted in strategic recommendations for all levels of the purchasing strategy. 
Together with the final model these were used to make the final conclusions and 
recommendations of the research project. 
Management summary V 
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Figure 2 Research method 
-=-=-.,,,.,....-

The Strategy-development model 

The final strategy-development model is presented in figure 3. This shows the steps 
which must be taken to generate a strategic actionplan for a specific purchasing product. 
This represents not the actual steps which were taken during the project, because the 
original model was adjusted, but the basis was the same. 

Figure 3 Strategy-development model 

Roudgh stratsg_?' _f_?! _e!~~ __ .. . .. __ ..... . . _ 
pro uctgrou~ 

General Analyses 

Specific Analyses 

Commodityplan 
<· ...... .. . ....... ... . .. .... ... . . 

Management summary 
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The first step is an Environment Analyses. The purpose is to get an insight of the aspects 
which influence the development of a purchasing strategy. The execution of this step 
revealed that there were still a lot of barriers and problems for the purchasing 
organisation, which are blocking good supply management. 

During the Classification step purchasingvolume records and determination of the supply 
risk for each productgroup, lead to positioning the productgroups in a purchasing 
portfolio matrix. This step revealed the necessity of good data and the wide variety of 
positioning within a productgroup. Still a rough strategy was made for each 
productgroup. 

The research revealed recommendations for which productgroup to choose for further 
analyses and when this should be done. For this project four different productgroups were 
chosen. 

During the Internal Consult purchasers from several locations were asked for their view 
on the problems and purchasing strategy for the four productgroups. The basis for this 
step were the theoretical recommendations for each segment of the purchasing portfolio 
matrix. This step revealed the difference between the views of the purchasers and it 
revealed some useful strategic recommendations. 

During the External Consult suppliers were interviewed about some arisen strategic 
issues. This gave a good view of the supplier's vision on strategic issues for the 
productgroup cranes. This gave useful tips for the choice of the strategies. 

The Cost Analyses revealed some indications about which costs are important for each 
productgroup. By using a designed cost analyses tool, it was revealed that large profit can 
be reached by implementing the strategies which are generated. 

Choosing which strategy to pursue is normally an issue for IC. During this project 
recommendations were made by the researcher for the analysed productgroups. 

The making of a commodityplan was not subject of the project, because the objective was 
just to give strategic recommendations. Still recommendations are made for the content of 
a commodityplan and the making of action plans. 

Conclusions and recommendations 

This objective was reached because: 
• The method was designed by means of a thorough literature study and experts' 

opm1ons; 
• The method was adjusted to the context ofICM; 
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• The method was tested by executing it, and making adjustments with regards to the 
design demands; 

• The execution of the method generated strategies with high potential to reduce costs. 

By executing the method the purchasers ofICM got acquainted with several aspects of 
the method. This will enhance the acceptation of the method and the results of the 
method. It also contributed to the internal discussion about the subject and the way of 
thinking. To improve the implementation of the method a manual must be made. This 
manual must simply explain the steps of the method and it must contain which documents 
and recourses must be used. 

This objective was reached because: 
The research project revealed information about several aspects of the purchasing 
organisation of Stork ICM. With this information the researcher developed 
recommendations for the purchasing strategy. The plotting of productgroups in the 
purchasing portfolio-matrix resulted in general strategy recommendations for all 
productgroups. Specific recommendations were made for the four chosen productgroups. 
Other results of the research were used to make recommendations about the overall 
purchasing strategy and in particular the supplier strategy. Important supplier strategy 
recommendations are more co-operation with suppliers and improvement of supplier 
performance measurement. For the main purchasing strategy it is important to first break 
down the barriers, which block the development of the purchasing organisation, before 
ICM concentrates on further development. With implementing the recommendations, 
topmanagement must not tell the organisation exactly to do, but spread clear information 
about the objective, concept and potential of the purchasing strategy. This research 
project hopes to have contributed to this. 

Reflection 

The subject of the research project was of a very broad and strategic level. Therefore no 
specific actions for improvement of the production process were made, which would 
result in direct benefits for the organisation. The real benefit of the research project lies in 
the revealing of information and making justifiable recommendations based on this 
information. It also contributed to the spreading of strategic issues over the organisation. 
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Hoofdstuk 1 ► Inleiding 

In dit eerste hoofdstuk wordt de aanleiding van het afstudeeronderzoek en de daarbij 
behorende globale probleemsituatie uiteengezet in het projectkader. Dit leidt tot een 
voorlopige probleemstelling. Tot slot warden de onderzoeksaanpak en de verslagopbouw 
gepresenteerd. 

1.1 Het Projectkader 

Vanaf 1990 tot 1996 daalde het operationeel bedrijfsresultaat van Stork ICM B.V. van een 
kleine winst tot een verlies van 26 miljoen gulden. Dit was aanleiding om het bureau 
McKinsey een onderzoek te laten doen naar verbeteringsmogelijkheden. Een van de 
conclusies in het rapport van McKinsey was dat er aanzienlijke besparingen te realiseren 
waren binnen het inkoopproces. Er kwamen ook specifieke acties ter verbetering van het 
inkoopproces uit voort. Een van die acties was het aanstellen van een Hoofd Inkoop 
halverwege 1998. 

Het nieuwe Hoofd Inkoop stelde een Inkoop Aktie Plan op, waarin de volgende acties 
werden voorgesteld. Het hoofddoel hierbij was het verminderen van de directe en indirecte 
inkoopkosten: 
* Het opzetten van een Inkoop Coordinatie Organisatie. 

Inclusief de zorg voor: 
⇒ procedures; 
⇒ inkoopstrategie (inclusiefhet opstellen van een commodityplan); 
⇒ conceptcontracten; 
⇒ en de voor deze functie benodigde (geautomatiseerde) hulpmiddelen. 

* Bewerken van leveranciersmarkt door: 
⇒ Het verkennen van de markt. Inclusiefhet toepassen van reversed marketing. 
⇒ Het opstellen van een shortlist voor key-suppliers en ontwikkelen relaties met deze 

suppliers. 
⇒ Het terugdringen van het aantal leveranciers. 
⇒ Het maken van contracten met lokale leveranciers. 
⇒ Het optimaliseren van het gebruik van contracten van Stork Concern Inkoop. 

Bij het definieren van de inkoopstrategie en het verkennen van de leveranciersmarkt werd 
duidelijk dat de inkoopstrategie nog niet op alle punten was bepaald en vastgelegd. Inkoop 
Coordinatie wilde vooral graag helderheid in de manier hoe er met elke soort leveranciers 
moet worden omgegaan. Hiervoor wilde men een onderzoek instellen naar het geschikte 
leveranciersmanagement en het uitvoeren van een portfolio-analyse a la Kraljic [1]. 

Inleiding 
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1.2 Eerste Probleemstelling 

De vorige paragraaf geeft de probleemsituatie welke aanleiding was voor <lit onderzoek. Op 
grond hiervan is de volgende voorlopige probleemstelling geformuleerd door Stork: 

Het ontbreken van helderheid in de strategie die gevolgd moet warden bij het managen van 
de leveranciersmarkt. 

1.3 Onderzoeksopbouw 

De voorlopig opgestelde probleemstelling is het startpunt van het afstudeeronderzoek. De 
volgende stap is het kiezen van een geschikte methode voor het uitvoeren van het 
onderzoek. Het stappenplan van Van der Zwaan [2] is een veel gebruikte en verantwoorde 
methode van aanpak voor een afstudeeronderzoek. Volgens <lit stappenplan, <lat staat 
weergegeven in figuur I. I, volgt er na het vast stellen van de voorlopige probleemstelling 
een orientatie in het bedrijf en een vooronderzoek. Deze stappen leiden uiteindelijk tot de 
definitieve probleemstelling. Pas dan kan er een doelstelling voor het vervolg het 
onderzoek worden opgesteld. Samen met een gedetailleerd aanpak voor het vervolg van het 
onderzoek vormen zij het ontwerp-plan. 

Flouur 1.1: Aanpak van bet onderzoek [Van der zwaan 21 
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In het vervolg van het onderzoek, de ontwerp-fase, wordt er gewerkt aan een oplossing van 
het probleem. Dit gebeurt via een diepte-onderzoek en een herontwerp van de 
probleemsituatie. Als laatste worden er aanbevelingen gedaan en wordt het onderzoek 
geevalueerd. Hoe de genoemde stappen bij dit onderzoek zijn ingevuld en de relatie met de 
hoofdstukken van het verslag staat in de volgende paragraaf. 

1.4 Opbouw van bet verslag 

Het eerste hoofdstuk van dit verslag geeft een inleiding over het onderzoek met daarin de 
ruwe probleemstelling en de globale onderzoeksaanpak. Tijdens de diagnose fase is de 
informatie opgedaan voor een beschrijving van de situatie van het bedrijf en de 
belangrijkste kenmerken (hoofdstuk 2). Dit is gedaan door middel van bestudering van 
bedrijfsdocumenten, interviews met bedrijfsmedewerkers en deskundigen en het observeren 
van de dagelijkse praktijk. Het vooronderzoek heeft ook bijgedragen tot de 
probleemafbakening van hoofdstuk 3. De rest van hoofdstuk 3 is het 'ontwerp-plan' van het 
stappenplan van Van der Zwaan. Hierin staat wat het doel was van het onderzoek en hoe de 
onderzoeker dit wilde bereiken. Daarvoor is de aanpak van de ontwerp-fase verder 
uitgewerkt. Hoe dit is gedaan staat in paragraaf 3 .4. Hieraan staat ook de hoofdstukindeling 
voor de rest van het verslag (hoofdstuk 4-7). Als afsluiting van het verslag staan de 
algemene conclusies en aanbevelingen in het laatste hoofdstuk. Hier wordt ook aandacht 
besteed aan de opbrengsten van het onderzoek en implementatie van de aanbevelingen. 
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Hoof dstuk 2 ~ Situatiebeschriiving 

In dit hoofdstuk wordt nadere beschrijving gegeven van de situatie van het bedrijf waar het 
onderzoek is verricht. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken die 
van belang zijn voor het onderzoek. 

2.1 De Organisatiestructuur 

Om te beginnen wordt het gehele Stork concern onder de loep genomen, om zo afte 
bouwen naar de werkmaatschappij Stork ICM B.V., waar het onderzoek is uitgevoerd. 

2.1.1 Stork N.V. 

Stork N.V. is een wereldwijd opererende industriele technologie-ondememing, die 
productiesystemen en technische diensten levert. Er werken meer dan 20.000 mensen die 
samen eenjaaromzet van F. 5,5 miljard (1997) realiseren. De tientallen 
werkmaatschappijen van het concern zijn verantwoordelijk voor het contact met de klanten 
en bevinden zich in verschillende markten. Het zijn complete winstverantwoordelijke 
bedrijven, die aangestuurd worden door de financiele lijn. De gehele Stork organisatie is 
daarom decentraal ingericht en er heerst vooral een informele cultuur. Om de synergie 
tussen verwante werkmaatschappijen te bevorderen, zijn ze georganiseerd in 5 strategische 
groepen. Deze zijn de volgende: 
1. Textile and Paper Printing 
2. Food Processing and Packaging 
3. Industrial Components 
4. Technical Services 
5. Engineering and Contracting 

Voor algemene inkoopondersteuning heeft Stork N.V. een concerndienst Stork Concern 
Inkoop (SCI) welke een ondersteunend, randvoorwaarden scheppend, adviserend en 
sturend karakter heeft, waarbij het op synergetische wijze benutten van de bij Stork 
aanwezige kennis en invloed centraal staat. SCI maakt contracten met leveranciers, 
waarvan geheel Stork gebruik kan maken. In 1997 werd circa 15 % van de totale 
inkoopomzet ingekocht via deze concern raamcontracten. SCI streeft naar een 
vermeerdering van dit percentage. 

2.1.2 Stork Technical Services 

Stork Technical Services (STS) is binnen Stork N.V. de grootste groep. De winst was 40 
miljoen gulden in 1997. STS biedt een totaal van technische diensten aan: montage, 
elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie, onderhoud, reparatie en modificatie. 
Vanuit regionale vestigingen richt STS zich op een operationeel bestand (installed based) 
van proces- en gebouwgebonden installaties en/of machines voor de industrie en de 
utiliteitsector. Binnen STS wordt ongeveer 40% van de totale Stork-omzet gegenereerd en 

Situatiebeschrijviing 4 



ST□R~® Stork ICM B.V. 

er werkt ongeveer 50% van het totaal aantal werknemers. Binnen STS bestaan 5 clusters 
met werkmaatschappij en, nl.: 
1. Stork Installatietechniek 
2. Stork lnfratechniek 
3. Stork Industrial Contracting and Maintenance (ICM) 
4. Stork Manufacturing Services 
5. Stork Technical Specialists 
Deze clusters worden ondersteund door Stork Maintenance Management en een 
bestuursstaf. De werkmaatschappijen moeten vaak samenwerken om grote opdrachten te 
vervullen. Een schema van de structuur van de STS groep staat in bij lage 1. 

2.1.3 Stork Industrial Conctracting and Maintenance {ICM) B.V. 

In figuur 2.1 is een organisatieschema van Stork ICM inclusief de personele bezetting 
weergegeven. De functies die hierin voor komen zijn allemaal gevestigd op het 
hoofdkantoor in De Meem. Er zijn 4 vestigingen door het land heen waar vanuit de 
regionale klanten snel bediend kunnen worden. Naast de 4 vestigingen bestaat er een Groep 
Grote Projecten, welke de 
projecten van meer dan 2 miljoen Fl uur 2.1: Dr anlsatleschema van Stork ICM 
gulden hanteert. Deze groep maakt 
onder andere gebruik van het 
direct personeel van de 
vestigingen. De vestigingen liggen 
in de volgende plaatsen: 
- Rozenburg 
- Amsterdam 
- Veghel 
- Hoogezand 

De vestigingen werken 
voomamelijk als individuele 
bedrijven met ondersteuning 
vanuit de Meem. De organisatie 
van de verschillende vestigingen 
is soms substantieel verschillend. 
Ze hebben dan een verschillende 

P&O 
G.J.M Reijn<n 

Inkoop Coordinatie 

A Bieslrmel 

BUPrtjecta, 
G. fumels 

Rvan~ 

Prqj. &q:µrt & Cmtrol 
T. Nxnlam 

Mnketing & Sales 
L W.E. Ra=ihoff 

Pttjoct 
Projoctrrenap 

FEZ 
W. Cordia 

KAM 
M He),xlijk 

Vestigingen 
W. Voovaart 

Vestigingen 
Vestiging;leiders 

organisatie-opbouw, cultuur, taken en communicatielijnen. Dit komt onder andere doordat 
ze in heel verschillende delen van het land liggen, de omvang en inhoud van de 
werkopdrachten verschillen en omdat ze niet vanuit vroeger tot hetzelfde concern 
behoorden. Een voorbeeld van een vestigingsopbouw staat in bijlage 2. Als gevolg hiervan 
is de coordinatie en samenwerking tussen de vestigingen lastig. 
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2.2 Kenmerken van Stork ICM B.V. 

2.2.1 Algemene cijfers 

Stork ICM heeft momenteel 900 medewerkers in dienst, waarvan ongeveer 1/3 
ondersteunend personeel is. Het bedrijf genereerde een omzet van 183 miljoen in 1997 
waarbij een verlies werd geleden van 15%. In 1998 is de omzet gestegen tot 204 miljoen 
gulden en werd er een kleine winst gemaakt. Om de kostenstructuur te verduidelijken wordt 
in figuur 2.2 een diagram met de kostenverdeling van ICM weergegeven. Er blijkt dat de 
personeelskosten de grootste invloed hebben binnen Stork ICM. 

Fluuur 2.2: Kostenstructuur Stork ICM 

Overhead Projectstaf 

15% 

lnleen personeel 
22% 

4% 

2.2.2 Afzetmarkt en ontwikkelingen 

lnkoop materialen 
en subcontracting 

33% 

Directe 
personeelskosten 

26% 

Om inzicht te krijgen in waar Stork ICM mee te maken heeft bij zijn productie, volgt een 
overzicht van kenmerken en ontwikkelingen van de afzetmarkt. Daama wordt het 
productieproces beschreven. De hoofdactiviteiten zijn: 

Nieuwbouw (van delen) van productie-installaties. 
Onderhoud aan productie-installaties, hetzij in de vorm van kortstondige opdrachten of 
in de vorm van zogenaamde Long Term Service Contracts (LTSC). 
Shut Downs. 
Dit is grootschalige onderhoud aan productie-installaties, waarbij de productie stopt. 
Beschikbaar stellen van gekwalificeerde vaklieden (Detachering) 
Herallocatie van productie-installaties tot gehele fabrieken 

De activiteiten worden gezien als dienstverlening. Het werk gebeurt door middel van 
uitbesteding vanuit de klant. Stork ICM is dus een aannemer en de leveranciers van ICM, 
die via sub-contracting werken, kunnen dan als onderaannemers worden bestempeld. De 
klanten van ICM komen uit de petrochemische-, papier-, farmaceutische- en 
voedingsmiddelenindustrie. Het totale marktaandeel van Stork ICM lag rond de 10 %. Per 
hoofdactiviteit kan dit verschillen van 5 tot 15 %. Een trend op het gebied van onderhoud 
van deze installaties is, dat de klanten een heel onderhoudspakket uitbesteden, zodat ze er 
zo min mogelijk zelf mee te maken hebben. Dit heeft als gevolg dat Stork steeds meer 
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activiteiten zelf moet doen of moet uitbesteden. Zoals bijvoorbeeld de 
ingenieursactiviteiten. Door gebrek aan grote projecten in Nederland raakt de binnenlandse 
markt enigszins verzadigd, waardoor Stork ICM zich steeds meer richt op grote projecten 
in het buitenland. 

De benodigde capaciteit voor Stork ICM fluctueert sterk. Dit komt door variatie in grote 
opdrachten (zoals grote projecten en Shut Downs) en de onvoorspelbaarheid van de 
onderhoudsopdrachten. De benodigde materialen en diensten verschillen per opdracht. Ze 
worden bepaald door de klant en de aard van de opdracht. Als de activiteiten van Stork 
ICM worden ingedeeld volgens de typologie van Bertrand [3] , dan kan men zeggen dat de 
capaciteitscomplexiteit en de materiaalcomplexiteit beide groot zijn. Dit levert een 
projectgewijze fabricage op (zie figuur 2.3). Volgens Bertrand is de typologie zowel voor 
concrete producten als voor diensten van toepassing. 

Flguur 2.3: Jypoloule van Bertrand 131 
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Volgens Bertrand liggen de zwaartepunten van de productie dan op: 
■ Een juiste levertijdafgifte 
■ Een goede capaciteitsbenutting 
■ Het beheersen van de doorlooptijd 
■ Materiaalbeheersing 
Deze conclusies gelden ook voor Stork ICM. Omdat er veel aan productie-installaties van 
klanten wordt gewerkt, is het van belang dat het werk zo snel mogelijk af is. Een latere 
oplevertijd wil dan zeggen dat de productie van de klant stil staat, wat de klant veel geld 
kan kosten. Hierdoor moet de doorlooptijd van een activiteit goed beheerst worden zodat er 
een korte oplevertijd is. Dat de juiste materialen en diensten op de juiste plek zijn 
(materiaalbeheersing), is hierdoor ook van belang. Door het verschil in omzet is het 
benutten en plannen van de eigen capaciteit van belang. Bovenstaande heeft tot gevolg dat 
flexibiliteit een belangrijke aandachtspunt is voor ICM. Dit is belangrijk bij afwegingen 
tussen prijs en flexibiliteit. 
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2.2.3 Het productieproces 

Zoals hierboven al is aangegeven zijn er verschillende activiteiten die Stork ICM uitvoert. 
Per vestiging of situatie varieert het productieproces. Omdat de meeste activiteiten op 
projectbasis geschieden, kan er toch een schema worden gemaakt waarin staat aangegeven 
hoe een klantorder wordt verwerkt. De onderzoeker heeft dit gedaan aan de hand van het 
vooronderzoek. Het resultaat staat in figuur 2.4. De bijbehorende materiaal- en 
informatiestromen worden weergegeven. De blokken in het schema geven activiteiten en 
taken weer en niet afdelingen en personen. Bijlage 3 geeft een uitvoerige uitleg van het 
schema. 

Fluuur 2.4: Productleproces blJ Stork ICM 
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Er is te zien dat de functie inkoop een belangrijke positie heeft in het productieproces. Elke 
stap in het produktieproces heeft te maken met inkoop. Ze worden echter meestal niet door 
aparte inkopers of inkoopafdelingen uitgevoerd. De volgende paragraaf geeft een nadere 
beschrijving van de inkoopsituatie. 

2.2.4 De Inkooporganisatie van Stork ICM B.V. 

Om de inkoopsituatie nader te beschrijven is er voor gekozen om eerst een kwalitatieve 
analyse van inkooporganisatie van Stork ICM te maken en daama de inkoopcijfers nader te 
bekijken in een kwantitatieve analyse. 
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Kwalitatieve analyse: 

Bij het maken van een kwalitatieve analyse van de inkooporganisatie is ervoor gekozen om 
het ontwikkelingsfasen-model van Keough [4] te gebruiken. Dit model geeft vijf 
verschillende evolutiefasen voor de inkoopfunctie van een ondememing. In tabel 2.1 staan 
de eigenschappen van elke fase. Er is geprobeerd om de inkooporganisatie van Stork ICM 
te plaatsen in het model. Als hulp daarbij is eerst een analyse verricht van de 
communicatielijnen tussen de belangrijkste spelers in de inkooporganisatie van ICM. Het 
middelpunt van deze analyse was de nieuw opgezette afdeling Inkoop Coordinatie (IC), 
welke opdrachtgever was van dit onderzoek. Bijlage 4 geeft de resultaten van die 
communicatie-analyse met daarbij behorende knelpunten, waarmee de inkooporganisatie te 
maken heeft. Als men deze resultaten en andere gevonden eigenschappen van de 
inkoopfunctie gebruikt om ICM te positioneren in het model van Keough, dan blijkt dat ze 
niet in een aparte fase is in te delen. Er zijn zowel aspecten van fase I, II en III terug te 
vinden. 
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Op vestigingsniveau komen de aspecten en gedachtengang van fase I nog veel voor 
(aangeven met een #). Het simpel voorzien in de behoefte is dan de key-gedachte. Toch 
zijn sommige aspecten van fase II ( aangegeven met een +) al van toepassing, alleen zijn ze 
nog niet voldoende ontwikkeld en voor verbetering vatbaar (zoals bijvoorbeeld het 
uitvoeren van een goede marktanalyse). Ook met enkele aspecten van fase III (aangegeven 
met een *) is ICM bezig de laatste tijd op te zetten. Dit gebeurt vooral in samenwerking 
met SCI. Ook deze aspecten zijn echter onvoldoende voltooid (zoals bijvoorbeeld het 
opzetten van een goede database). Alie andere aspecten in het model zijn (nog) niet van 

Situatiebeschrijviing 9 



STORK® Stork ICM B.V. 

toepassing voor ICM. Concluderend kan men zeggen dat binnen ICM het topmanagement 
wel de visie heeft om de inkoopfunctie te ontwikkelen. Ze streeft uiteindelijk naar de 
situatie van fase IV. Fase V wordt niet geambieerd. Het invoeren van de verschillende 
aspecten van het model geeft problemen. Dit blijkt een langzaam en moeilijk proces te zijn. 
Keough geeft een vijftal algemene oorzaken hiervoor. Dit zijn barrieres die het ontwikkelen 
van de functie inkoop in de weg staan: 

Het vooronderzoek gaf aan dat al deze barrieres in zekere mate ook gelden binnen Stork 
ICM (In paragraaf 5.1 komt dit ook terug). ICM zich moet ten eerste focussen op het 
verbeteren van deze vijfknelpunten. Volgens Keough moet dit volgens de volgende 4 
stappen: 

Volgens Keough is het verstandig gezien de huidige positie van ICM om zich eerst te 
concentreren op de eerste twee stappen. Hiema kan er met stap 3 worden begonnen. De 
vierde stap ( en dus ook fase IV van tabel 2.1) blijken voorlopig een doel voor de lange 
termijn. Op deze manier kan ICM doorgaan met het verbeteren van de aangegeven aspecten 
van fase II en III. Hiema kan men zich gaan orienteren op het zich ontwikkelen naar fase 
IV. Dan zou men rekening moeten houden met het feit dat aspecten zoals 
'leveranciersontwikkeling', 'total cost of ownership' en juiste 'make or buy' -beslissingen 
ontwikkeld moeten worden. In fase III is volgens de inkoopliteratuur relatief de meeste 
inkoopbesparingen te behalen. 
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Kwantitatieve analyse: 

Algemene inkoopomzet cijfers geven een aanvullende beschrijving van de inkoopsituatie 
van ICM. Voor 1997 was al een analyse verricht ten behoeve van het eerder genoemde 
Inkoop Aktie Plan. De cijfers van 1998 waren tijdens het vooronderzoek nog niet 
beschikbaar. In tabel 2.2 staan een aantal belangrijke inkoopkengetallen van 1997 uit het 
Inkoop Aktie Plan. Per aspect zijn de gevolgen van deze cijfers voor de inkooporganisatie 
van Stork ICM in deze tabel geplaatst. 

Het besparen op inkoopuitgaven is van grote invloed 
op het resultaat van Stork ICM. Uit een Dupont
analyse bleek dat de hefboomwerking van het 
inkoopvolume op het resultaat van Stork ICM als 
volgt werkt: 2% besparing op inkoopkosten zorgt 
voor een verbetering van het rendement van -15% 
naar + 4% in 1997. 
De focus van de inkooporganisatie ligt bij het 
inkopen van diensten. 

Men streeft naar leveranciersreductie. 

Men streeft naar verhoging van dit percentage. 

Tijdens het diepte-onderzoek is er een verdere kwalitatieve (par. 5.1) en kwantitatieve (par. 
5.2) analyse van de inkoopsituatie verricht. Hierbij zijn vooral de beschikbare gegevens van 
1998 meegenomen. 
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Hoof dstuk 3 ► Ontwerp-plan 

In dit hoofdstuk, wat een beschrijving is van het ontwerp-plan uit het stappenplan van Van 
der Zwaan (par 1.3), staat een verdere ajbakening van het onderzoek, de definitieve 
doelstelling en een detaillering van het verdere plan van aanpak. 

3.1 Analyse van bet probleem 

Aan het begin van hoofdstuk 1 staat een korte beschrijving van wat de aanleiding was van 
dit onderzoek. Hoe vanuit de voorlopige probleemstelling tot de uiteindelijke 
probleemstelling van het onderzoek is gekomen, is het onderwerp van deze paragraaf. 

Bij de situatiebeschrijving kwam naar voren dat er voor de inkooporganisatie nog enkele 
belangrijke knelpunten en barrieres zijn op te lossen. Wil ICM komen tot fase IV van het 
model van Keough dan is er nog een lange weg te gaan. De geformuleerde inkoopstrategie 
van IC (paragraaf 1.1) sluit hier wel bij aan, maar is nog niet volledig of voldoende gericht 
op de juiste aspecten. Er is bij het inkoopmanagement geen overzicht van wat verstandig is 
eerst te doen. Bovendien ontbreekt het aan voldoende personeel, tijd en ondersteuning 
vanuit de vestigingen om de inkoopstrategie te implementeren. Dit was aanleiding om een 
afstudeerder onderzoek te laten verrichten naar een aspect van de inkoopstrategie. Dit was 
het ontwikkelen van het leveranciersmanagement en het uitvoeren van een portfolio
analyse (voorlopige probleemstelling). Binnen het gebied van het inkoopmanagement is 
een portfolio-analyse een veel toegepast en succesvol middel [Boodie, 5]. Het doel van 
zo'n analyse is het maken van een inkoopstrategie per productgroep die wordt ingekocht. 
Dit is dan ook het hoofddoel van dit onderzoek. Het werkelijk probleem van het onderzoek 
ligt in de uitvoering van de analyse. De volgende problemen zijn daarbij belangrijk: 
• Hoe moet de analyse worden toegepast speciaal voor Stork ICM? 
• Zijn de theoretische inkoop concepten/aanbevelingen van toepassing voor de situatie van 

Stork ICM? 
Om deze problemen op te lossen moet de analyse op een verantwoorde manier gebeuren. 
Dit wil zeggen dat er goed onderbouwd tot de strategie is gekomen en dat deze ook past in 
de situatie van Stork ICM. Als de inkoopstrategie goed is onderbouwd helpt dit ook bij het 
overbrengen van de strategie binnen de organisatie. Deze overdacht naar de organisatie toe, 
is ook een van de problemen van de nieuwe inkoopafdeling (IC). 

Concluderend kan men zeggen dat IC zocht naar een verantwoorde, toepasbare manier om 
te bepalen welke inkoopstrategie er per inkoopgroep moet worden gemaakt. De 
probleemafbakening wordt in figuur 3.1 nog eens schematisch weergegeven. 
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Fluuur 3.1: Probleemafbakenlnu 

3.2 Doelstelling van bet onderzoek 

Naar aanleiding van de afbakening van het probleem is in overleg met betrokkenen de 
onderstaande doelstelling geformuleerd: 

Het hoofddoel van het onderzoek is het geven van aanbevelingen voor algemene 
strategische zaken. Deze moeten echter ook leiden tot specifieke aanbevelingen voor de 
aparte productgroepen, die Stork ICM inkoopt. Omdat dit niet voor alle productgroepen te 
doen is binnen de tijd van het onderzoek, is er besloten om ook een methode te ontwerpen 
die ICM kan toepassen om zelftot een gedifferentieerde inkoopstrategie te komen. Een 
andere reden hiervoor is dat de situatie in de tijd kan veranderen, waardoor een herhaling 
van de analyse nodig is. Daarom is de doelstelling opgesplitst in de volgende 
deelopdrachten, welke gezien kunnen worden als sub-doelstellingen van het project: 
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D1t ontwerp moet aan de volgende eisen voldoen: 
• Effectief en efficient. 
• Toepasbaar voor de situatie van Stork ICM. 
• Bijdragend aan de doelstellingen van Stork ICM. 

Dit moet gebeuren voor algemene strategische inkoopaspecten, met de nadruk op 
leveranciersmanagement. Ook enkele specifieke aanbevelingen voor gekozen 
productgroepen moeten worden gemaakt. De aanbevelingen moeten goed onderbouwd zijn. 
Ook een verantwoorde schatting van de baten en de haalbaarheid van de aanbevelingen is 
vereist. 

3.3 Definitie van termen 

Tijdens het vooronderzoek is onderzocht wat een gepaste definiering is van de belangrijkste 
begrippen en termen die in de doelstelling worden gebruikt. Dit is gedaan aan de hand van 
literatuur en er is rekening gehouden met water binnen Stork ICM onder wordt verstaan. 
Door deze begrippen te definieren wordt het onderzoek verder afgebakend. 

Strategie: 
"De voorgeselecteerde middelen ofbenadering van een organisatie om tot haar 
doelstellingen te komen, daarbij rekening houdend met huidige en toekomstige 
omstandigheden" [Lysons, 6]. Deze definitie sluit goed aan bij het uitvoeren van een 
portfolio-analyse, omdat als resultaat van deze methode een strategische benadering wordt 
gegeven die de doelstellingen van de organisatie (in dit geval het verlagen van de 
inkoopkosten) moet verwezenlijken, daarbij kijkend naar de huidige situatie (het 
classificeren van inkoopproducten). 

Inkoopstrategie: 
Er is gekozen voor de term inkoopstrategie en niet voor leveranciersmanagement(strategie). 
Dit is omdat de strategische richtlijnen die resulteren uit een portfolio analyse breder zijn 
dan wat over algemeen onder leveranciersmanagement wordt verstaan. De belangrijkste 
focus blijft echter wel op de aspecten van leveranciersmanagement zoals die hieronder is 
gedefinieerd. De term 'gedifferentieerd' is er bijgevoegd om te benadrukken dat het gaat 
om de strategie per soort inkoopproductgroep. Voorwaarden die nodig zijn voor een goed 
leveranciersmanagement (zgn. enablers) zoals bijvoorbeeld een juiste inteme organisatie 
zullen bij aanbevelingen naar voren komen. 

Leveranciersmanagement: 
Dit begrip kan heel het inkoopmanagement omvatten en daarbij dus bijna alles wat met 
inkopen van goederen te maken heeft. Voor dit onderzoek wordt de meer algemene, maar 
smallere definitie gebruikt van Van Weele [7] : 
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1. Bepaling van de toeleveringsstructuur: 
◊ de beheersing van de leveranciers 
◊ het aantal leveranciers 

2. Relaties met leveranciers 
◊ het ondersteunen van leveranciersverbetering 
◊ het verbeteren van effectiviteit en efficiency 
◊ het benutten van de technische kennis van de leveranciers 

De strategische aanbevelingen die uit een portfolio-analyse voortkomen sluiten goed aan op 
deze definitie. [Van Weele, 7] 

Doelstellingen van Stork ICM: 
Hiermee worden die aspecten bedoeld, die Stork ICM (en speciaal Inkoop Coordinatie) 
verbeterd wil zien. De belangrijkste zijn: 
■ Het verlagen van de directe en indirecte inkoopkosten. 
■ Het verhogen van de flexibiliteit. 
■ Het verhogen van de kwaliteit. 
Voor dit onderzoek is de eerstgenoemde doelstelling het belangrijkste. 

Inkoopproductgroep: 
Een groep inkoopproducten die vrijwel geheel in een segment valt en waar verder van 
verwacht wordt dat ze dezelfde soort leveranciers hebben. 

Efficiency: 
De middelen die ingezet zijn bij het realiseren van een activiteitenprogramma. Het legt een 
relatie tussen de verwachte kosten (Kp) en de werkelijke kosten (Kw): Kw/Kp. 
[Van Weele, 8] 
Hoge efficiency kan bereikt worden door de methode zo simpel en snel mogelijk te houden. 

Effectiviteit: 
De mate waarin men geslaagd is de vastgestelde doelstellingen en taken te realiseren. Het 
relateert een gepland resultaat (Rp) aan een werkelijk resultaat (Rw): Rw/Rp. 
[Van Weele, 8] 
De ontwerp-eisen 'toepasbaarheid voor ICM' en 'bijdragend aan de doelstellingen van 
ICM' zijn van directe invloed op de effectiviteit van de methode. Wordt namelijk niet aan 
deze eisen voldaan, dan is de effectiviteit van de methode nihil. Of er wordt bijgedragen 
aan de doelstellingen van ICM wordt naderhand bepaald, door een kosten/baten analyse 
van de ontworpen strategische aanbevelingen. 

3.4 Onderzoeksaanpak voor de ontwerp-fase 

In het stappenplan van Van der Zwaan, dat als basis voor het onderzoek diende, wordt 
onderscheid gemaakt tussen de diagnosefase en de ontwerp-fase (zie figuur 1.1). De 
stappen van de ontwerp-fase worden in deze paragraafverder uitgewerkt. Figuur 3.2 geeft 
een schematische weergave hiervan. De tweeledigheid van de doelstelling van het 
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onderzoek komt in dit schema tot uitdrukking. Aan de ene kant is er het ontwerpen van een 
methode en aan de andere kant het maken van strategische aanbevelingen. Het ontwerp
proces (I, IV en V) en het diepte-onderzoek (II en 111) zijn gelijktijdig gebeurd. De 
voorlopig ontworpen methode werd tijdens het diepte-onderzoek toegepast om te komen tot 
de algemene strategische aanbevelingen plus specifieke aanbevelingen voor gekozen 
productgroepen. Na het uitvoeren van elke stap van deze methode is deze geevalueerd en 
zonodig aangepast. Dit heeft geleid tot een definitieve methode. In dit verslag worden de 
termen 'methode', 'ontwerp' en 'model' door elkaar gebruikt. In principe wordt hier 
hetzelf de mee bedoeld. 

Fluuur 3.2: 

In welke hoofdstukken de uitwerking van de verschillende activiteiten in dit verslag te 
vinden zijn, staat ook in figuur 3.2 aangegeven. De werkelijke activiteiten van de 
genoemde analyses zijn gebaseerd op het ontwerp van de voorlopige methode. Tabel 3.1 
vormt een overzicht van hoe en waar de benodigde informatie verkregen is. Ook wordt 
aangegeven welke stap van de voorlopige methode de activiteit vertegenwoordigd en in 
welke paragraaf de uitwerking te vinden is. 
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label 3.1: lnformatlebronnen 

Activiteit 
I Ontwerpen voorlopige 

methode 
(hoofdstuk 4) 

II Algemene Analyse 
* Randvoorwaarden Analyse 

( stap 1, par 5 .1) 

* Classificatie 
(stap 2-4, par 5.2-5.4) 

Ill Specifieke Analyse 
* Productgroep Keuze 

(stap 5, par 6.1) 
* Intern Overleg 

(stap 6, par 6.2) 

* Extern Overleg 
(stap 7, par 6.3) 

* Commodityplan 
(stap 8, par 6.4) 

IV& V 
Herontwerp & definitief 
ontwerp 
(hoofdstuk 7) 

On twerp-plan 
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Bronnen 
- Literatuurstudie. 
- Gesprekken met experts op inkoopgebied. 

Inclusief de universiteitsbegeleider. 
- Orienterende rondleiding en gesprekken binnen: 

1. V estigingen. 
2. Groep Grote Projecten. 
3. Stork on-site-lokaties bij de klant. 
4. Stork Limburg 
5. SCI. 

- Ingevulde vragenlijst (bijlage 5) door het hoofd IC. 
- Orienterende rondleiding en gesprekken bij : 

1. De vestigingen van ICM. 
2. Groep Grote Projecten. (GGP) 
3. Stork on-site-lokaties bij de klant. 
4. Stork Limburg. 
5. SCI. 

- Aanwezig bij de dagelijkse praktijk binnen de afdeling Inkoop 
Coordinatie 

- Bestuderen van relevante bedrijfsdocumenten. 
- Eigen situatiebeschrijving (hoofdstuk 2) 
- Analyse van de crediteuren omzetgegevens (bijlage 10-12) 
- Gerichte vragen aan SCI over de crediteuren omzetgegevens. 
- Aangeven van het toeleveringsrisico door hoofd IC. (bijlage 12) 
- Ingevulde enqueteformulier + toelichting door inkopers van vestigingen 

en GGP. (bijlage 6 en 13) 
- Rapport van concurrent over portfolio-analyse. 

- Mening van Hoofd IC over de keuze van productgroepen. 

- Het invullen van een ontworpen vragenlijst + interviews bij inkopers van 
vestigingen en GGP. (bijlage 8 en 14) 

- Eigen kosten/baten analyse. (bijlage 15) 
- Documenten/ rapporten over specifieke productgroepen. 
- Mening van hoofd IC over leveranciers. 
- Interviews bij 2 leveranciers. 
- Mening van hoofd IC over uiteindelijke strategieen. 

- Gesprekken met experts op inkoopgebied. 
Inclusief de universiteitsbegeleider. 

- Literatuurstudie. 
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Hoofdstuk 4 ► Voorlopii: Ontwerp 

In dit hoof dstuk staat een voorlopig on twerp van een methode voor ontwikkelen van een 
inkoopstrategie. Dit ontwerp is de basis voor de activiteiten van het diepte onderzoek. De 
basis van het ontwerp ligt in een literatuuronderzoek. De conclusies uit dit onderzoek 
warden eerst weergegeven. 

4.1 Theoretisch kader 

Om tot een voorlopig ontwerp te komen is er een literatuuronderzoek verricht naar 
leveranciersmanagement. Ook gesprekken met deskundigen zijn hierbij betrokken. Er is 
speciaal gekeken naar het ontwikkelen van een strategie. Hierbij is vooral het gebruik van 
portfolio-modellen onderzocht. In deze paragraaf staan enkele conclusies uit dat onderzoek, 
welke de basis vormen voor het voorlopige ontwerp van het strategie-ontwikkelmodel. Een 
diepergaande beschrijving staat in het verslag van het literatuuronderzoek dat naar 
aanleiding van dit onderzoek is gedaan. [Tielen, 9] 

4.1.1 Leveranciersmanagement en strategie 

De begrippen leveranciersmanagement en strategie zijn in paragraaf 3.4 al gedefinieerd. Er 
is hierbij ook uitgelegd waarom juist deze definities zijn gebruikt. Verder wordt gesteld dat 
bij strategische zaken er merendeel over een lange termijn wordt gesproken. Daarbij dient 
er een wisselwerking te zijn met het management op tactisch en operationeel niveau [Van 
Weele, 8]. In de literatuur komt naar voren dat bij het ontwikkelen van een strategie de 
randvoorwaarden die deze strategie kunnen be'invloeden, eerst goed in kaart moeten zijn 
gebracht. Een voorbeeld van een model dat deze aspecten aangeeft voor het ontwikkelen 
van de inkoopstrategie staat in figuur 4.1. 

Flouur 4.1: Strateole ontwlkkellnos raamwerk van Ballyl10l 
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implication s 
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De bedoeling is dat de aspecten van dit raamwerk eerst worden geanalyseerd alvorens er 
een strategie ontwikkeld wordt. Sommige van die aspecten zijn zogenaamde 'enablers'. Dit 
zijn de structurele middelen van de organisatie die het implementatie van een strategie 
bevorderen zoals bijvoorbeeld een goede IT-ondersteuning of medewerkers met de juiste 
skills. [Monczka, 11] 

4.1.2 Portfolio-modellen 

De veel gebruikte portfolio-analyse is een gewaardeerde methode binnen het 
inkoopmanagement. Het is vaak teruggebracht tot het simpel invullen van een classificatie
matrix voor inkoopproducten. Een veel voorkomende basisvorm van deze matrix staat in 
figuur 4.2. Van hieruit zijn er nog tal van variaties verschenen in de literatuur. 

Fluuur 4.2: lnkoopporttollo !Van Weele. Bl 
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Strategische 
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Produkten 

Hoog 

Toeleveringsrisico 

-

Er zijn meerdere problemen en valkuilen die overwonnen dienen te worden om de analyse 
verantwoord uit te voeren. De belangrijkste daarvan zijn: 
• De vraag wat er moet worden geclassificeerd. Normaal zijn dit de producten die worden 

ingekocht, maar ook leveranciers worden soms geclassificeerd [bv. Olsen, 12]. Ook het 
detailniveau van de te onderzoeken productgroepen is van belang. Bij te mime 
inkoopgroepen kunnen de producten binnen zo'n groep verschillende aswaarden hebben, 
zodat een eenduidige classificatie niet mogelijk is. Een te hoog detailniveau 
(bijvoorbeeld op artikelniveau) zal veel tijd kosten, omdat dan meer producten worden 
onderzocht. 

• Bij classificatie zelfkomen ook knelpunten voor. Ten eerste moet er bepaald worden 
welke asvariabelen er precies gebruikt worden. Daama moet men de geschikte 
indicatoren kiezen die de waarde van de variabelen bepalen. Dan moet verantwoord de 
waarde van die indicatoren worden bepaald en vanuit daar de waarde van de 
asvariabelen. Daamaast moeten de grenzen tussen de segmenten worden bepaald. 

• De strategische aanbevelingen, die in de literatuur per segment worden voorgesteld, 
zullen niet rechtstreeks over te brengen zijn op de specifieke situatie van de 
ondememing waar de analyse wordt uitgevoerd. Daarom moeten ze worden aangepast. 
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• Hoe de analyse optimaal moet worden uitgevoerd hangt volgens de literatuur [ o.a. Van 
Weele, 8, De Boer, 13, Clauweart, 14 Peas, 15, Hamburg, 16] afvan de volgende 
factoren: 
* de aard van de ondememing of product; 
* de aard van de of industrie; 
* de tijdstip waarop de metingen plaats vinden; 
* de doelstelling van de analyse; 
* de doelstellingen van de ondememing; 
* de beschikbare informatie. 

De bovenstaande problemen gaan over het classificeren van inkoopproducten. Bij het 
ontwikkelen van een inkoopstrategie komt echter meer kijken. Zo was bij de 
oorspronkelijke portfoliobenadering van Kraljic [1] al sprake van een methode met vier 
stappen, die een uitgebreid strategisch plan per inkoopgroep genereert. Deze 4 stappen zijn: 
1. Classificatie van de inkoopgoederen 
2. Marktanalyse 
3. Machtspositionering van leveranciers 
4. Het maken van actieplannen 
Ook bij de machtspositionering werd door Kraljic gebruik gemaakt van een matrixanalyse, 
waarbij dus de genoemde problemen nog eens van toepassing zijn. 
Een ander stappenplan voor het maken van een strategisch commodityplan is die van 
Laseter [ 1 7]: 
Op weg naar een commodityplan: 
1. Documenteer de inkoopuitgaven 
2. Analyseer de ontwikkelingen in de industrie 
3. Achterhaal de belangrijkste 'cost drivers' 
4. Segmenteer de leveranciers 
5. Stel business prioriteiten 
6. Kwalificeer geplande besparingen 
7. Maak een aktieplan 

Tot slot moet worden opgemerkt dat het proces van het classificeren net zo belangrijk is als 
de resultaten, omdat er dan reeds een inteme discussie ontstaat over de belangrijkheid van 
de verschillende producten, leveranciers en relaties [Olsen & Ellram, 12]. De concrete 
resultaten die behaald zijn met het uitvoeren een portfolio-analyse liggen tussen de 5 en 
30% besparing op de inkoopkosten. [ o.a. Kraljic, 1]. De aspecten in deze paragraaf zijn 
meegenomen in het ontwerp van het voorlopige strategie-ontwikkelmodel. 

4.2 Voorlopig Strategie-ontwikkelmodel 

In deze paragraafwordt het voorlopig ontwerp, ook strategie-ontwikkelmodel genoemd, 
gepresenteerd. Dit model is gevolgd om te komen tot geschikte leveranciersmanagement 
per productgroep. Omdat dit een uitgangspunt van de opdracht was, is een vorm van de 
methode van Kraljic gebruikt. Variaties en altematieven uit de literatuurstudie [Tielen, 9], 
de mening van deskundigen en specifieke aspecten van ICM (zoals het grote inkoopvolume 
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van diensten) zijn meegenomen bij het ontwerpen. Er is gekozen om het stappenplan van 
Laseter (zie vorige paragraaf) te gebruiken om de methode van Kraljic te complementeren. 
Tabel 4.1 geeft aan hoe de stappen van deze methodes gebruikt zijn in het voorlopig 
strategie-ontwikkelmodel. 

Baily, Van Weele, stap 2 Laseter 
stap 2 Laseter 
stap 1 Kraljic, stap 4 Laseter 
stap 1 Kraljic 
stap 5 Laseter 
stap 3 Kraljic 
stap 6 Laseter 
stap 4 Kraljic, stap 7 Laseter 

Stap 1: Randvoorwaarden Analyse 
Stap 2: Productgroepen Analyse 
Stap 3: Classificatie 
Stap 4: Koppeling aan strategieen 
Stap 7a: Knelpunten Analyse 
Stap 7c: Machtspositionering 
Stap 7d: Kostenanalyse 
Stap 8: Cornrnodityplan 

Fluuur 4.3:Voorloplg Strataula-ontwlkkalmodal 
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De stappen uit het voorlopige model (figuur 4.3) warden kort beschreven. 

Stap 1: Randvoorwaarden Analyse 
Zoals al opgemerkt is in de vorige paragraaf is het van belang dat bij het ontwikkelen van 
een strategie de randvoorwaarden en knelpunten, die deze strategie kunnen bei"nvloeden, 
eerst goed in kaart zijn gebracht. Het raamwerk van Baily (figuur 4.1) is als uitgangspunt 
genomen. Uit de literatuur zijn voorbeelden gehaald van vragen die een ondememing zich 
daarbij moet stellen. Er is daama bekeken of deze vragen ook van belang zijn in de situatie 
van ICM en ze zijn indien nodig aangepast of weggelaten. De definitieve vragenlijst staat in 
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bijlage 5. Hierbij worden ook de literatuurbronnen vermeld. De vragenlijst moet worden 
voorgelegd aan inkopers die zich met strategische zaken bezig houden. De gegeven 
antwoorden dienen als hulpmiddel bij het bepalen van de knelpunten per aspect van het 
raamwerk. Ook andere bedrijfsinformatie, zoals bijvoorbeeld het strategisch plan van ICM 
kan hiervoor worden gebruikt. 

Stap 2: Productgroepen Analyse 
In deze stap wordt er een inventarisatie gemaakt van de goederen die worden ingekocht. 
Het detailniveau van de te onderzoeken productgroepen moet worden bepaald en de 
inkoopgegevens per productgroep worden onderzocht. Deze worden gebruikt bij de 
volgende stap. 

Stap 3: Classijicatie 
De productgroepen worden geclassificeerd door ze te plaatsen in een portfoliomatrix. Er is 
gekozen voor de matrix van figuur 4.2, omdat deze matrix het meest gebruikt en getoetst is 
en het meer algemene aanbevelingen genereert. V ariaties belichten meestal maar een of 
enkele aspecten van leveranciersmanagement, maar dan dieper. 
De classificatie is onder te verdelen in drie substappen: 
a. Bepalen van de 'strategische kwetsbaarheid' 
Hiermee wordt bedoeld dat er bepaald moet worden wat de invloed van een bepaalde 
inkoopgroep is op de strategische doelstellingen van de ondememing. In dit geval zijn dat 
de inkoopkosten. Als indicator hiervoor wordt het inkoopvolume gebruikt. De grens tussen 
hoog en laag is gesteld op 1 % van het totale inkoopvolume. Dit is gedaan in overleg met 
het topmanagement. Onder dit bedrag is het de moeite niet waard is om veel inspanning aan 
het inkopen van die goederen te besteden. 
b. Bepalen van het 'toeleveringsrisico' 
Bij deze variabele gaat het er om, dat er in kaart wordt gebracht hoe groot het risico is dat 
een inkoopproduct niet ofniet tegen verantwoorde condities geleverd wordt. Omdat het om 
een globale analyse gaat, wordt hier voor de meeste productgroepen genoegen genomen 
met de subjectieve mening van een bekwame inkoper. Per productgroep moet deze een 
waarde van 'laag' naar 'hoog' toekennen aan het toeleveringsrisico voor dat product. Voor 
productgroepen waarvoor de waarde niet duidelijk is of die men verder wil onderzoeken is 
een enqueteformulier ontwikkeld. Deze staat in bijlage 6. Hierop moet een waarde worden 
gegeven voor indicatoren die samen de waarde van het toeleveringsrisico bepalen. De 
indicatoren zijn bepaald aan de hand van literatuur, kijkend naar wat toepasbaarheid is voor 
de ondememing. [De Boer, 13, Feas, 15] 
c. Plaatsing in de matrix 
De productgroepen worden geplaatst in de segmenten van de matrix aan de hand van de 
waarden die ze in de vorige twee stappen hebben gekregen. 

Stap 4: Koppeling aan strategieen 
In bijlage 7 staan de strategische aanbevelingen per segment van de portfoliomatrix, die uit 
de literatuur zijn gehaald. Deze strategische aanbevelingen zijn de basis voor het maken 
van een aktieplan per productgroep. 
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Stap 5: Productgroep Keuze 
Kies de producten waarvoor je een commodityplan wil maken. Er kan gekozen warden om 
inkoopgroepen samen te nemen of juist op te splitsen. De intensiteit van de specifieke 
analyse hangt afvan wat voor soort producten het zijn. Kraljic [1] stelt zelfs dat het vervolg 
alleen nodig is voor strategische producten. Er is gekozen om de intensiteit te laten aflopen 
van strategische producten naar routine producten. 

Stap 6: Intern Overleg 
De inkoopstrategie moet gesteund warden door de inkopers van het bedrijf. Zij bezitten ook 
de benodigde informatie. Om tot een strategisch plan te komen warden daarom interviews 
gehouden met relevante inkopers. Bijlage 8 geeft voorbeelden van vragenlijsten die bij die 
interviews warden voorgelegd. Als een product in een ander segment valt, veranderen de 
vragen. 
De volgende stappen warden daarbij doorlopen: 
a. Bepaling knelpunten 
We willen de problemen die bij het inkopen van dat specifiek product naar voren komen, in 
kaart brengen. Dit is omdat het commodityplan ( een strategisch aktieplan per productgroep) 
deze problemen moet helpen oplossen. 
b. Checken van strategieen 
Als vast staat in welk segment het bepaalde inkoopproduct valt, warden de strategische 
aanbevelingen uit dat segment aan de inkopers voorgelegd Deze geven aan welke 
aanbevelingen van toepassing zijn en welke niet. 
c. Machtspositionering 
Via het invullen van een lijst van indicatoren warden de machtsposities van de 
ondememing en hun leveranciers bepaald. In bijlage 9 wordt uitgelegd hoe uit deze 
machtspositionering extra strategische aanbevelingen warden gegenereerd. 
d. Kostenanalyse 
Enkele belangrijke kosten en inkoopinspanningen warden in kaart gebracht. Het effect van 
strategische acties op deze kosten kunnen dan beter warden geanalyseerd. In het 
commodityplan kunnen dan de toekomstige baten van het plan warden bepaald. 

Stap 7: Extern Overleg 
De conclusies uit het intern overleg warden via een interview aan leveranciers voorgelegd. 
De wensen en mogelijkheden van de ondememing en de leveranciers warden op elkaar 
afgestemd. 

Stap 8: Commodityplan 
De definitieve te volgen strategie voor de productgroep en alle andere uitkomsten van de 
analyse warden gepresenteerd in een commodityplan. 

Het voorlopige stappenplan is de basis van de activiteiten in het diepte-onderzoek. De 
resultaten van de doorlopen stappen staan in de volgende twee hoofdstukken. Via een 
evaluatie van de genomen stappen is gekomen tot een definitief model (hoofdstuk 8), die 
binnen Stork ICM gebruikt kan warden. 
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Hoof dstuk 5 ► Algemene analyse 

De uitwerking van de eerste vier stappen van het voorlopige strategie-ontwikkelmodel (zie 
fig. 4.3) staan in dit hoofdstuk. Per stap warden de resultaten en de conclusies gegeven. 
Daarna volgt een theoretische reflectie op de ondernomen stap. De voorlopige methode 
wordt indien nodig aangepast. 

5.1 Stap 1: Randvoorwaarden Analyse 

5 .1.1 Resultaten 

In de vragenlij st van bij lage 5 staat een onderverdeling van de vragen per aspect van het 
raamwerk van Baily (figuur 4.1). Deze zijn door de onderzoeker gemaakt aan de hand van 
inkoopliteratuur. De vragen zijn ingevuld door het hoofd IC. Tabel 5.1 geeft aan hoeveel 
van de vragen in de betreffende hokjes is beantwoord per aspect. 

Ix 2x 

Ix 
2x 

Ix 2x 

Sx Ix Ix 9x 

8x Sx 3x Sx 8x 

In de ideale situatie worden de antwoorden van de vragenlijst allemaal geplaatst in het 
hokje 'ja, geheel van toepassing'. Dit hokje vertegenwoordigd een waarde van 7 en het 
hokje 'nee, geheel niet van toepassing' een waarde van 1. Het gemiddelde van de 
antwoorden op 39 vragen die met schaalverdeling worden beantwoord lag op 3,5. Dit hgt 
nog onder het midden van 4. Statistisch gezien zijn hier geen conclusies aan te verbinden, 
maar het geeft een indicatie dat stelling klopt dater op het gebied van inkoop nog veel te 
verbeteren is binnen Stork ICM. De antwoorden op de open vragen bevestigen dit ook. 

De gegeven antwoorden zijn gebruikt om per aspect een kort overzicht te geven van de 
knelpunten die een inkoopstrategie kunnen be'invloeden. Ook het bestuderen van 
bedrijfsdocumenten en gesprekken met inkopers zijn gebruikt. De resultaten staan in tabel 
5.2. In de linkerkolom staan aspecten van het model van Baily (zie figuur 4.1). De 
probleempunten uit de tabel zijn in principe allemaal uitgangspunt voor nader onderzoek. 
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Tot de grootste problemen binnen de inkoop van ICM behoort het bescbikken 
over de juiste informatie op de juiste plaats op de juiste tijd. Het buidige 
informatiesysteem ondersteunt het inkoopproces onvoldoende. De verschillende 
inkopers klagen bijvoorbeeld over niet toereikende leveranciersgegevens en 
leveranciersbeoordeling wordt niet bijgebouden. Er wordt ook niet expliciet 
onderzoek gedaan naar de inkoopperformance, zodat bier ook te weinig informatie 
over is. Er is op het moment maar weinig betrouwbare informatie voor 
managementondersteuning uit het systeem te balen. Met het invoeren van de 
inkoopmodule van een SAP/R3 systeem injuni 1999 hoopt men een basis te 
hebben om deze problemen op te lossen, maar de invoering brengt weer andere 
problemen met zicb mee. 

Door de verandering in de organisatie van de functie inkoop zijn er ook nieuwe 
eisen opgesteld voor het inkooppersoneel. Deze komen komt nog niet altijd 
overeen met de werkelijkheid. Cursussen en job rotation worden gebruikt als 
oplossing. 

Inkoop wordt niet betrokken bij het ontwerpen van nieuwe activiteiten. Ook bij 
bet ontwerpen van een project wordt inkoop nog te laat betrokken. 

Er is weinig samenwerking met klant of leverancier over productieverbetering. 

Een belangrijke strategie die in andere industrieen succesvol wordt toegepast en 
van nut kan zijn voor ICM, is het meer toepassen van logistieke integratie met 
leveranciers. Bijvoorbeeld door het koppelen van informatie. 

De belangrijkste verbeterpunten bij de relatie met leveranciers zijn: 
• Samenwerking met leveranciers 
• Leverancierselectie 
• Leveranciersbeoordeling 
• Informatie-uitwisseling met leveranciers 

25 



STORK® Stork ICM B.V. 

5 .1.2 Reflectie 

Deze stap is zeer algemeen. De vraag is hoe we de gevonden knelpunten kunnen koppelen 
aan de rest van de methode. De knelpunten zouden bijvoorbeeld vergeleken kunnen worden 
met de strategische aanbevelingen. Er zou dan bekeken moeten worden of de 
aanbevelingen bijdragen tot oplossing van enkele knelpunten, of dat enkele knelpunten de 
invoering van sommige aanbevelingen (nog) niet toestaan. De antwoorden hangen afvan 
degene die de vragenlijst invult. Hierom zouden meerdere mensen de lijst in kunnen vullen 
om een beter beeld te krijgen. De ondervraagden moeten echter wel verstand van zaken 
hebben. 

5.2 Stap 2: Productgroepen Analyse 

5.2.1 Resultaten 

Voor de definiering van de ingekochte productgroepen is een indeling gebruikt die door 
Stork Concern Inkoop is opgesteld. De reden hiervoor is dat voor deze indeling 
crediteurenomzetgegevens beschikbaar zijn. Andere relevante informatie was niet 
beschikbaar. De productgroepen zijn niet tot in het detail van artikelniveau, zodat het aantal 
groepen handelbaar blijft. Er zijn er oorspronkelijk 252. Of het detailniveau te laag is om 
een eenduidige classificatie te maken zal later in de analyse blijken. De SCI-indeling is ook 
gebruikt, omdat deze gebruikt gaat worden binnen het nieuwe SAP-systeem. 

De inkoopomzet van de crediteuren worden door SCI ieder jaar verzameld aan de hand van 
de aan leveranciers gefactureerde omzetten. De leveranciers worden dan onderverdeeld in 
de commoditygroepen die elk een nummer hebben. Ook worden de omzetten verdeeld over 
de verschillende vestigingen van ICM. Een voorbeeld van de oorspronkelijke gegevenslijst 
is te zien in bijlage 10. 

Bij nadere bestudering van de gegevens bleek dater kritiek te leveren was op de informatie. 
Sommige aspecten van de gegevens zou de betrouwbaarheid van de uitkomsten kunnen 
be'invloeden. Wat deze aspecten zijn, staat in bijlage 11. Hierin staan ook de stappen die 
daama ondemomen zijn om de gegevens te analyseren en de onbetrouwbaarheid te 
beperken. Hierbij zijn ook enkele groepen samengevoegd en niet relevante groepen 
geschrapt, zodat het aantal groepen is gedaald naar ongeveer 200. 

Tijdens het onderzoek zijn de gegevens van 1997 en 1998 onderzocht. Ook de totale 
inkoopgegevens zijn bij deze stap onderzocht. Hieruit zijn de basisgegevens van tabel 5.3 
opgesteld. De gegevens komen overeen met het feit dat het rendement van ICM is 
verbeterd in 1998. Er is meer omzet gemaakt met minder inkoopuitgaven. Hierdoor is de 
inkoopquote gedaald. Dit kan komen door een spreiding van het inkoop- en verkoopvolume 
over de jaren. Er zijn namelijk weinig grote nieuwbouwprojecten opgestart in 1998 ten 
opzichte van 1997. Wel zijn veel lopende projecten afgehandeld in 1998. Het lijkt dat de 
rendementstijging gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan een daling van de directe 
inkoopkosten. Gegevens om dit hard te maken ontbreken. Ook de inkoopdoelstelling om 
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met minder leveranciers zaken te doen is met 7% gelukt. Hoewel deze hoeveelheid daalt 
blijkt toch dat een groot gedeelte (1/3) van de inkoop wordt gedaan bij andere Stork 
werkmaatschappi j en. 

147.531.795 116.647.927 -21% 
0,81 0,57 -29% 

48.237.915 37.935.821 -21% 
0,33 0,33 -1% 
1783 1658 -7% 

I k label 6.4 Verdellno lnkooovolume over n ~ 
COMMODITY 2 iili!l!!tl+w~ 

NL A 
Sub-Contrcctinai1Ultbestedlna 86.500.496 58,6% 65.494.765 56,1% -21.005.731 -2,4% 
SC Elektra & lnstallatie / Metaal / Montage 44.969.151 30,4% 35.526.553 30.5% -9.442.598 0,0% 
1600 - 1699 
SC Bouw 12.903.656 8,7% 13.267.829 11,4% 364 .173 2 ,6% 
2000 - 2099 
SC Huur en koop van produktiemiddelen 12.642.834 8,6% 10.320.989 8,8% -2.321 .845 0,3% 
2300 - 2399 
SC Logistiek en verpakken 7.371 .532 5 ,0% 3.249.656 2 ,8% -4 .121 .876 -2,2% 
1700 - 1899 
SC Reinigen 6.553 .737 4,4% 1.236.045 1,1% -5.317 .692 -3,4% 
2500 - 2599 (excl. 2529) 
SC Keuringen & Onderzoek 2.059.586 1,4% 1.893.693 1,6% -165 .893 0,2% 
2100 - 2199 

lnl;An Pe....,neeli/. 27.968.404 18,9% 23.973.493 20,6% .J.994.911 1,6% 
1900 - 1999 
Facllltelten -.1r-. 13.055.535 8,8% 11.267.246 9,7% -1.788.289 0,8% 
Reizen / Voertuigen 4.431 .089 3,0% 3.628.305 3,1% -802.784 0,1% 
2670 - 2799 
Automat isering 1.076.473 0,7% 1.428.035 1,2% 351 .562 0,5% 
2200 - 2299 
Managementondersteuning 1.461 .341 1,0% 1.188.585 1,0% -272 .756 0,0% 
3000 - 3099 
Catering & Horeca 1.059.207 0,7% 1.014.513 0,9% -44.694 0,2% 
2631 - 2649 
Algemene dienstverlening 818.964 0,6% 920.904 0,8% 101 .940 0.2% 
( Incl. Bewaking / lnterieurreiniging) 
2529, 2610 - 2629 
Personeelszorg 505.525 0,3% 867 .786 0,7% 362.261 0,4% 
3100 - 3199 
Nutsbedrijven / Uti lities 884.084 0,6% 791.465 0,7% -92.619 0,1% 
2800- 2899 
Reclame 1.213.776 0,8% 575 .181 0,5% -638 .595 -0,3% 
2900 - 2999 
Kantooromgeving (excl. computers) 1.084.615 0,7% 532.129 0,5% -552.486 -0,3% 
2400 - 2499 
Overige Leasing , Verzekeringen, Credit cards 520.461 0,4% 320.343 0 ,3% -200 .118 -0,1% 
3200 - 3299 

Millrlale111W "'I' •% $@;,illf 12.138.783 8,2% 8.028.456 6,9% -4.110.327 -1,3% 
0- 1599 

Nteti lnaell"leh:111$tedlteui1Jn ~- - 8.069.765 5,5% 7.883.967 6,8% -185.798 1,3% 
Totaal 147.732.983 100,0% 116.6n.927 100,0% -31.085.056 

Voor verdere kwantitatieve analyse van de crediteurengegevens is het inkoopvolume per 
commoditynummer bepaald. In bijlage 12 staat een uitwerking van die gegevens. We 
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kunnen nu opmaken aan welke soorten producten het meeste geld wordt uitgegeven. 
Hiervoor zijn gebruikt de vier hoofdcommoditygroepen (Uitbesteding, Inleen Personeel, 
Materialen en Faciliteiten) waarvan Stork ICM gebruik maakt. Een uitgebreid overzicht 
staat in tabel 5.4. 

Uitbesteding blijkt de grootste uitgavenpost te zijn. Dit is inherent aan het productieproces 
van ICM dat vooral gericht is op het organiseren van een project en de werkelijke 
activiteiten vaak inkoopt. Ook de uitgaven van het inlenen van personeel is hoog. Dit is 
inherent aan de wil van ICM om flexibel te zijn. Het aandeel van de inkoop van materiaal 
is laag. De materialen die nodig zijn bij het uitvoeren van een project worden veelal 
verzorgd door de klant of ze worden doorberekend door onderaannemers in hun prijs. 

Er is ook gekeken naar de verschillen tussen 1997 en 1998. Twee opeenvolgende jaren is 
niet voldoende om ontwikkelingen te achterhalen, maar het geeft wel een indicatie. 
Gegevens van voor 1997 zijn er niet. In de laatste kolom van tabel 5 .4 staat het aantal 
procenten dat een bepaalde inkoopgroep in aandeel van het totale volume is veranderd. Als 
bijvoorbeeld een groep van 2% in 1997 is gedaald naar 1 % in 1998 zal hier -1 % genoteerd 
worden. Kijkend naar deze kolom is over het algemeen te zeggen dat de aandelen van de 
productgroepen niet wezenlijk veranderd zijn. Toch blijkt er een redelijke toename van het 
aandeel van het inlenen van personeel en de uitbesteding in de bouw. Dit zou te verklaren 
kunnen zijn door meer krapte in de inleenmarkt, wat ook van invloed is op de bouw. Ook 
de relatieve stijging van de uitgaven aan automatisering en personeelszorg is logisch gezien 
de algemene ontwikkelingen. Verder schijnen vooral de inkoopgroepen reinigen, logistiek 
en materialen relatief te zijn gedaald. Uit nadere analyse bleek dater vooral minder 
machines en installaties werden gereinigd, er veel minder kranen werden ingehuurd en er 
minder kunststoffen waren ingekocht. Dit kan onder andere komen doordat er minder grote 
nieuwbouw projecten zijn opgestart in 1998. 

5 .2.2 Reflectie 

De gegevens en conclusies uit deze analyse zijn te uitgebreid voor het doel van het 
onderzoek. Voor het strategie-ontwikkelmodel zijn alleen de inkoopvolumes per 
productgroep nodig. De totale analyse hoeft alleen 1 keer per jaar te gebeuren als de 
inkoopgegevens binnen komen. Als de productgroepen vast staan hoeft bij deze stap ook 
niet meer over het detailniveau worden nagedacht. Of de productgroepen van de SCI
indeling eenduidig in de matrix zijn in te delen, komt verder naar voren bij de classificatie 
zelf. Productgroepen kunnen dan nog opgesplitst en samengevoegd worden. 

5.3 Stap 3: Classificatie 

5 .3 .1 Resultaten 

Ook deze stap is uitgevoerd volgens het voorlopig strategie-ontwikkelmodel van paragraaf 
4.2. Bij de vorige stap zijn er voor de productgroepen al de waarden voor de asvariabelen 
ingevuld. Er kwamen enkele inkoopgroepen naar voren welke niet expliciet over de matrix 
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te verdelen waren, omdat het randgevallen waren. Vooral het bepalen van 
'toeleveringsrisico' is hierbij een knelpunt. Om nu niet meteen conclusies te verbinden aan 
het subjectief invullen van de variabele, is er gekozen om voor 9 producten een nadere 
analyse toe te passen. Hiervoor zijn de enqueteformulieren van bijlage 6 gebruikt. De 
uitkomsten van de formulieren voor negen productgroepen staan in bijlage 13. De 
belangrijkste conclusies uit deze analyse zijn: 
• De indeling van sommige groepen zijn te ruim om een eenduidige waarde vast te stellen 

voor enkele indicatoren. Dit komt door het verschil tussen standaard en specifieke 
producten en door het verschil in werk dat Stork moet leveren. Dit is te zien aan de hand 
van het feit dat er soms een range wordt gegeven voor de waardes en aan de 
opmerkingen die geplaatst worden. Voorbeelden hiervan zijn kranen, keuringen en 
metaalbewerking. 

• Afgezien van hierboven geplaatste opmerking komen de uitkomsten van de subjectieve 
invulling voor het toeleveringsrisico en de nadere analyse, voor de meeste producten 
overeen. 

• Bij verschillende productgroepen bleek de noodzaak tot samenwerking hoog te worden 
ingeschat. Dit is bijvoorbeeld bij: 
Aannemers Bouw & Civiel 
Inleen van personeel 
Opbouw en huur van steigers 
Huur van hoogwerkers en kranen, 
De zorg voor bedrijfskleding 

• Ook is te zien dat de invloed op de kwaliteit van het product bij veel van de onderzochte 
productgroepen hoog is. Vooral de aannemers in de bouw en het inlenen van personeel 
scoren hier hoog. 

• V erder valt op: 
De seizoensinvloeden bij het inhuren van personeel. 
Het lage aantal mogelijke leveranciers bij keuringen en inspecties 

Met behulp van de uitkomsten van de stappen die tot nu toe zijn doorlopen zijn de 
productgroepen ingedeeld in een portfoliomatrix. De resultaten staan vermeld in het 
volgende gedeelte. Hierbij is er een verdeling gemaakt naar de 4 hoofdcommoditygroepen 
die IC onderscheidt. Er is binnen de segmenten ook rekening gehouden met de relatieve 
positie van de productgroepen. De positie op de verticale as is in verhouding met het 
inkoopvolume dat aan een bepaalde inkoopgroep wordt uitgegeven. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een logaritmische indeling. De mate van toeleveringsrisico is bepaald met 
behulp van de subjectieve invulling van bijlage 12 en de genoemde risicoformulieren van 
bijlage 13. Pijlen in de figuren geven aan dat het toeleveringsrisico binnen de productgroep 
zelf kan verschillen. 

Hoofdcommoditygroep 1: SubContracting/Uitbesteden 

In figuur 5.1 staat de classificatie voor de groep sub-contracting. De eerder genoemde niet
eenduidige plaatsing van kranen, keuringen en metaalbewerking komt tot uitdrukking in de 
pijlen. Als deze productgroepen worden opgedeeld in verschillende groepen zal de 

Algemene Analyse 29 



ST□R~® Stork ICM B.V. 

horizontale positie kunnen veranderen. Per segment zijn de ink:oopvolumes (van 1998) van 
de productgroepen in dat segment opgeteld. De relatieve verdeling is te zien in figuur 5 .2. 
Hierbij is een gedeelte van de ink:oopvolume van kranen en keuringen als strategisch 
gerekend. Op hefboomproducten blijkt in deze groep de nadruk te liggen. Er liggen echter 
enk:ele productgroepen rond de grenswaarden tussen de segmenten. Een relatiefkleine 
verandering van het ink:oopvolume van zo 'n groep kan het segment doen veranderen. De 
ontwikkelingen in zo'n groep moeten dus worden bijgehouden, om de strategie hierop aan 
te passen. 

Fluuur 6.1: Portrollo-analyse Hoofdcommodltygroep 1: SubContractlng/Ultbesteden 

Aandeel in he! 
totale inkoopvolume 

• Steigers 

Metaalbewerking . 
• Elektrotechnische lnstallateurs 
• Aannemers Bouw & Civiel 
• Huur Produktiemiddelen 

• Oppervlakte behandelingen 
• Montage 
Keuringen 

1% • Wegvervoer • lndustr. reiniging Kranen ◄-~► 
• Huur van gebouwen 

• Straal -en schilderwerk 

I 
• Speciaal transport 

• Keten I Hutten 

• Posterijen 

Laag 

Toeleveringsrisico 

Fluuur 6.2: lnkoopomzetverdennu voor SubContractlng/Ultbesteden 

Algemene Analyse 

Routine 
Knelpunt 
Strateglsch 
Hefboom 

2% 
2% 
1% 

95% 

• Complete apparatenbouw 

• Zorg voor werkkleding 

Hoog 
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Hoofdcommoditygroep 2: Inleen Personeel 

Fluuur 6.3: Portrollo-analyse Hoofdcommodltyuroep 2: lnleenPersoneel 

Technlsch Personeel 

Produktiepersoneel 

Vakeigen lnlening -

Aandeel in 
totale inkoopvolume 

1% 

lngenieursbureaus 

Administratief personeel -
Interim management 

Laag 

----------- Toeleveringsrisico 

Fluuur 6.4: lnkoopomzetverdellnu voor lnleen Personeel 
I Ruime markt I 

Hefboom 
91% 

Routine 
9% 

Krappe markt 

Strategisch 
91% 

-

Knelpunt 
9% 

Stork ICM B.V. 

Hoog 

Figuur 5.8 geeft de matrixindeling voor het inlenen van personeel. Het inlenen van direct 
personeel dat op de werkvloer werkt blijkt vele malen groter te zijn dan inlenen van 
ondersteunend personeel, zoals administratief personeel en ingenieursbureaus. Bij deze 
hoofdgroep wordt het verschil in het toeleveringsrisico binnen de bepaalde productgroepen 
verklaard door de seizoensinvloeden en verschillende marktsituaties. De vraag van Stork 
naar personeel zal per seizoen verschillen, vanwege grote projecten of Shut Downs die 
moeten warden uitgevoerd. Het aanbod vanuit de markt verschilt ook per seizoen. Om 
inzicht te krijgen in de verschillen is er een verdeling gemaakt voor een ruime markt en een 
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krappe markt. Er blijkt een goed inzicht in de marktsituatie nodig, om de inkoopstrategie 
voor deze groep te bepalen. 

Hoofdcommoditygroep 3: Materiaal 

Fluuur 6.6: Portrollo-analysa Hoofdcommodltyuroap 3: Matarlaal 

Aandeel in 
totale inkoopvolume 

• Gereedschap, inkoop produktiemiddelen 

1% 

* RVS standaard 

• RVS Appendages 

• RVS Specifiek 

* Finned tube voor fomuizen 

• Ongelegeerd staal, rubber, kunststof, * Non-ferro • Hooggelegeerd staal 

groothandel en overige standaard materialen material en Overige specifieke materialen 

Laag Hoog 

----------- Toeleveringsrisico -------------~ 

Fluuur 6.6: lnkoopomzatvardallnu voor Matarlaal 

Hefboom 

Knelpunt 
6% 

75% 

Uit figuur 5.5 en 5.6 blijkt dat het inkopen van materiaal vooral gedomineerd wordt door 
routine producten. Alleen aan productiemiddelen blijkt qua inkoopvolume relatief veel te 
worden uitgegeven. 
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Hoofdcommoditygroep 4: Faciliteiten 

Bij de hoofdgroep faciliteiten zijn de meeste producten routine producten. Alleen de 
inkoopgroepen voertuigen/reizen en utilities vallen hier niet in. Dit komt omdat er relatief 
veel wordt besteed aan het leasen en huren van auto's en omdat er per utility maar van 1 
leverancier wordt ingekocht. Deze leveranciers hebben historisch gezien een 
monopoliepositie. De ontwikkelingen in de wetgeving wijzen op de komst van meerdere 
aanbieders, waardoor de groep utilities in het routine segment kan komen. De 
inkoopgroepen computers en management-ondersteuning zijn randgevallen, die in de 
toekomst waarschijnlijk hetboomproducten zullen worden, omdat er meer uitgaven worden 
verwacht. Figuur 5. 7 geeft de matrixindeling. 

Fluuur li.7: Portrollo-analyse Hoofdcommodltyuroep 4: Facllltelten 

• Voertulgen / Reizen 

Aandeel in 
totale inkoopvolume 

1% 
• Computers 

* Management ondersteuning 

* Catering en horeca 
• Bewaking, interieurreiniging 

• Personeelszorg • Utilities 

• Reclame 

• Kantooromgevlng 

Laag Hoag 

---------- Toeleveringsrisico ------------~ 

Fluuur li.B: lnkoopomzetverdellnu vaor Facllltelten 

Hefboom 
34% 

7% 
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Routine 
59% 

33 



STORK® Stork ICM B.V. 

Als per segment de totale volumes van de productgroepen worden opgeteld komt men op 
de een verdeling van het inkoopvolume over de vier segmenten zoals wordt weergegeven in 
figuur 5.9. 

Fluuur 5.8: Verdellnu van bet totale lnkoopvolume over de 4 seumenten 

Knelpunt Routine 
4% 

16% 

~ Strategisch u 3% 

Hefboom 

77% 

Bekijkt men het aantal leveranciers waarmee zaken wordt gedaan per productgroep en telt 
men deze op per segment, dan volgt een verdeling van het aantal leveranciers per segment 
zoals in figuur 5.10. 

Fluuur 5.10: verdellnu van bet aantal leveranclers over de 4 seumenten 

Hefboom 

40% 

Knelpunt 

4% 

Strategisch 

1% 

Routine 

55% 

Het meeste geld (77% van het totale inkoopvolume) wordt uitgegeven aan 
hefboomproducten. In dit segment zijn de grootse kostenbesparingen te behalen. Het 
hoogste aantal leveranciers blijkt bij routineproducten gebruikt te worden. Koppelt men 
deze gegevens aan de doelstelling van IC om het aantal leveranciers te reduceren dan blijkt 
dit voor de routine producten inderdaad een juiste strategie te zijn. Voor het relatief grote 
gedeelte hefboomproducten is dit echter niet evident. Daar moet men genoeg leveranciers 
over houden om een verdeel en heers strategie toe te kunnen passen. Er moet nog worden 
opgemerkt dat de indeling globaal is en dat in speciale gevallen een product in een ander 
segment kan vallen. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de complexiteit van de dienst die 
Stork zelf moet leveren 

5.3.2 Reflectie 

Bij de evaluatie van deze stap valt op dat bij de keuze van het detailniveau productgroepen 
(stap 2, paragraaf 5.2) er bij sommige groepen een te mime definitie is gekozen. Dit is te 
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zien aan de pijlen die gebruikt zijn. Doordat de portfolio-analyse op een punt in de tijd 
gemaakt wordt zijn ook seizoensinvloeden op het toeleveringsrisico niet goed uit te 
drukken. Er moet een manier worden bepaald om de strategie aan te passen per seizoen. 
Een oplossing kan zijn om in ieder geval voor grote uitbestedingsopdrachten, per opdracht 
de plaats van de productgroepen te bekijken. Een verder zou men voor de productgroepen 
die in de buurt van een rand zitten, de verwachte richting in de matrix voor dat product 
kunnen aangeven. 

5.4 Stap 4: Koppeling aan strategieen 

5 .4 .1 Resultaten 

Per productgroep kunnen nu de voorlopige algemene aanbevelingen worden opgesteld. 
Allereerst wordt de classificatiefase samengevat in onderstaande tabel 5.5. Deze indeling 
wordt gekoppeld aan globale strategieen die per segment geld. In bijlage 7 staan een 
overzicht van wat deze strategieen in houden volgens de theorie. 

Metaalbewerking, Steigers 
Elektrotechnische Installateurs 
Aannemers Bouw & Civiel 
Indus. Reiniging, kranen, 
Montage, keuringen 
Oppervlakte behandelingen 
W egvervoer, V oertuigen 
inkoop productiemiddelen 
Personeel (RM) 

Globale strategie: 
V erdeel en Heers 

Keten I hutten, posterijen 
Schilderwerk 
Standaard RVS, 
Overig standaard materiaal 
Appendages 
Non-ferro metalen 
Computers, kantooromgeving 
Reclame, Catering Horeca 

Globale strategie: 
Saneer Bestelproces 

5.4.2 Reflectie 

e produc"te1~t: 
Productie/technisch/V akeigen 
Personeel (KM) 
Kranen ( complexe hijsopdracht) 
Speciale Keuringen 

Globale strategie: 
Partnership --=-
Zorg voor werkkleding 
Complete apparatenbouw 
Specifiek RVS 
Hooggelegeerd staal 
Finned tube voor fomuizen 
Utilities 

Globale strategie: 
V erzeker toelevering 

De waarde van deze stap moet worden herzien. In principe wordt deze stap in stappen 3 en 
6 genomen. Er moet bedacht worden hoe deze globale strategieen van invloed zijn op de 
praktijk. 
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Hoof dstuk 6 :» Specifieke Analyse 

Tijdens de specifieke analyse zijn er vier inkoopproducten gekozen die via intern en extern 
overleg verder zijn onderzocht, waarna een commodityplan is opgesteld. De resultaten van 
deze activiteiten en de evaluatie ervan staan in dit hoofdstuk. 

6.1 Stap 5: Productgroep keuze 

6.1.1 Resultaten 

Bij deze stap worden de inkoopproducten gekozen, die Stork verder wil onderzoeken en 
waarvoor een commodityplan wordt opgesteld. De volgende zaken kunnen een aanleiding 
zijn voor het kiezen van een bepaalde productgroep: 
• Een inkoopproduct is als een strategisch product geclassificeerd in de algemene fase. 
• Knelpunten en problemen die tijdens de classificatiefase bij een bepaald inkoopproduct 

naar voren zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld het niet eenduidig kunnen classificeren van 
een inkoopproduct. 

• Het herstructureren van de het leveranciersbestand. 
• Exteme ontwikkelingen. 
• Periodieke triggering. 

Voor het onderzoek is gekozen om voor elk segment van de classificatiematrix een 
inkoopproduct te kiezen. Op die manier kunnen de theoretische strategische aanbevelingen 
voor die segmenten verder getoetst worden op haalbaarheid en toepasbaarheid. De 
productgroepen zijn gekozen uit tabel 5.5. Dit is gedaan in overleg met het Hoofd IC. 
Hierbij is zo veel mogelijk gekozen uit de negen nader onderzochte productgroepen uit de 
classificatiefase. 

Strategisch product Inleen personeel 
Kranen 

Hefboom product Metaalbewerking 
Knelpunt product Hooggelegeerd stalen producten 
Routine Product Kantoorartikelen 

In de segmenten 'hefboom' en 'routine' was er uit veel producten te kiezen. Er is gekozen 
voor metaalbewerking, omdat aan dit product qua inkoopvolume het meest wordt 
uitgegeven. De productgroep kantoorartikelen is gekozen, omdat deze producten vaak 
worden besteld. Dit sluit goed aan bij de globale strategie voor het 'routine' segment: 
Saneer Bestelproces. Voor het 'strategische' en 'knelpunt' segment was relatiefmaar uit 
weinig productgroepen te kiezen. Het inlenen van personeel is gekozen, omdat dit het 
belangrijkste inkoopproduct is van Stork ICM (zie paragraaf 2.2 en 5.2). Ook kranen is 
gekozen, omdat het qua indeling een interessant randgeval is. Er is gekozen om de 
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productgroepen kranen en inleen personeel niet onder te verdelen in aparte subgroepen, 
omdat deze nog teveel gemeenschappelijke eigenschappen hebben. Tabel 6.1 geeft een 
overzicht van de gekozen producten. 

6.1.2 Reflectie 

De productgroepen zijn door de onderzoeker gekozen met het ontwikkelen van het model 
als belangrijkste aandachtspunt. Daarom is er uit elk segment een productgroep gekozen. 
Of de gekozen productgroepen belangrijk genoeg zijn om een vervolgonderzoek te 
rechtvaardigen moet nog blijken. In de praktijk zal het hoofd IC of de verantwoordelijke 
inkoper moeten beslissen, voor welke producten een commodityplan gemaakt gaat worden. 

6.2 Stap 6: Intern Overleg 

Nadat de producten gekozen waren, volgde een interviewronde langs inkopers. Dit waren 
hoofd inkopers van de vestigingen en de Groep Grote Projecten. De substappen voor het 
intern overleg zijn tegelijk genomen. De vragenlijst van bijlage 8 is als leidraad voor de 
interviews gebruikt. Het strak beantwoorden van de vragen gaf problemen, omdat sommige 
vragen te algemeen, niet duidelijk of niet van toepassing zijn op de situatie van de 
betreffende inkoper waren. De inkopers gaan uit van hun eigen specifieke vestigingsituatie. 
Na interviews met enkele leveranciers zijn de conclusies voorgelegd aan het Hoofd IC. Het 
uiteindelijke commodityplan per productgroep is ook vanuit het standpunt van IC 
geschreven. 

Na een eerste onderhoud met de inkoop coordinator voor het inlenen van personeel, is 
gekozen om de productgroep inleen van personeel niet nader te onderzoeken. Het grondig 
onderzoeken van deze productgroep zou teveel tijd vergen en te complex zijn. Bovendien is 
de genoemde inkoper speciaal aangesteld om de problematiek voor deze productgroep op te 
lossen. De resultaten van dit onderzoek kunnen wel worden meegenomen bij het 
ontwikkelen van een aktieplan voor deze productgroep. 

6.2.1 Knelpunt analyse 

De specifieke knelpunten bij het inkopen van de gekozen producten, die bij de interviews 
naar voren zijn gekomen, worden hieronder vermeld. 

Kranen 

Algemeen wordt opgemerkt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen het huren van 
kranen (kranen huur) bij een vestiging of site voor een relatief simpele opdracht en het 
uitbesteden van een complexe hijsopdracht (kranen complex), wat vooral bij grote projecten 
voorkomt. Dit kwam ook al bij de classificatiestap naar voren (zie paragraaf 5.3). 
Genoemde knelpunten en aanbevelingen zijn: 
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• Het beoordelen van de eigen opdracht en de benodigde kraancapaciteit. Het inhuren van 
grote kranen met overcapaciteit is handig voor de werkvoorbereider, maar men betaalt 
dan teveel geld, omdat men de opdracht ook met kleinere kranen had kunnen doen. 

• De hijsactiviteiten worden niet op elkaar afgestemd. 
• De juiste tarieven voor het huren van kranen zijn niet altijd beschikbaar. 
• Bij het huren van kranen (kranen huur) wordt het prepareren van de ondergrond, het 

gebruiksklaar maken van de kraan en het besturen van de kraan, door of Stork ICM of 
door de leverancier gedaan. Een goede afstemming en een goede instructie voor het 
personeel is hier nodig. 

• Ook bij kranen complex is goede planning en coordinatie van belang. 
• De logistiek van de opdrachten verdient extra aandacht. 

Metaalbewerking 

De aangegeven inkoopknelpunten zijn hier: 
• De eigen kennis van de technische mogelijkheden en de markt is onvoldoende. 
• De levertijden zijn niet op gewenst niveau. Hierbij zou de capaciteit en snelheid van de 

leveranciers een knelpunt zijn. 
• De informatie-overdracht (technische tekeningen) met de leverancier gebeurt niet 

optimaal. 
• De ontvangscontrole is onvoldoende. 
• Afstemming tussen de vestigingen. 

Hooggelegeerd staal 

Knelpunten: 
• Lange levertijden (1-5 maanden) en beperkte voorradigheid bij leverancier. 
• Specifieke materialenkennis ontbreekt. 
• Beperkt aantal leveranciers. 
• Prijsfluctuaties. 

Kantoorartikelen 

De ondervraagde inkopers van kantoormateriaal (meestal secretaresses) ervaren weinig 
knelpunten. De volgende werden toch genoemd: 
• Problemen met verzending en het nakomen van levertijden door leveranciers. 
• Het niet kunnen krijgen van de scherpste prijs bij de voorkeursleverancier. 
• Afstemming binnen geheel Stork ICM. 
• Moeilijke bestelprocedure door SAP. 

De knelpunten die in deze stap naar voren zijn gekomen, worden gebruikt bij de volgende 
stappen. Dit gebeurt door bij het maken en kiezen van strategieen te bekijken welke 
strategieen de genoemde knelpunten helpt op te lossen. 
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6.2.2 Strategiecheck 

Bij deze stap wordt eerst de mening van de inkopers gevraagd over de indeling van de 
producten volgens de matrixfiguren in paragraaf 5.3. Vervolgens worden de 
strategieen/aanbevelingen die voor dat segment gelden voorgelegd aan de inkopers. De 
mate waarin ze het daarmee eens zijn, hebben ze daarbij aangekruist. 

Kranen 
Volgens figuur 5.1 werd deze inkoopgroep ingedeeld in het hefboomsegment. Met 
uitzondering voor grote speciale opdrachten (kranen complex) die meer in het strategisch 
segment te plaatsen zijn. De inkopers zijn het hier mee eens. Ook met de opsplitsing van de 
productgroep. In tabel 6.2 staat een overzicht van de gegeven antwoorden tijdens de 
interviews. 

a B .. Tbl62S tratBo BC BC ran,n I h kt 
Vragen: Ja / Nee / 

Mee eens Mee oneens 

l. Vind u dat Stork ICM intensieve lange-termijn relaties met leveranciers aan moet 3x 1x 1x 
gaan? 
2. Vind u dater vee\ inspanningen moeten worden verricht om de scherpste lx 2x 2x 
inkoopprijzen te krijgen? 
3. Bent u voor een intensieve informatie-uitwisseling en samenwerking met de 4x 1x 
leveranciers? 
4. Ziet u voordelen in het varieren van het inkoopvolume in de loop van jaren over de 1x 2x 2x 
\everanciers? 
5. Moet Stork ICM meer doen om het werk van de leveranciers makkelijker te maken, 2x 1x 1x 1x 
zodat Stork daar zelf voordelen aan heeft? 
6. Moel er zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van raamcontracten bij 4x 1x 
voorkeursleveranciers? 
7. Vind! u dat de performance van de leveranciers uitgebreid moeten worden gemeten? 3x 2x 
8. Waar kan het best worden ingekocht? Plaatselijk Nederland Wereldwijd 

3x 1x I 1x I I 
9. Wat is de behoefte aan marktinformatie? Gedetailleerd Goed Geen 

1x I 4x I I 
I 0. Is het belangrijk dat de \everanciers in de Zeer belangrijk Onbelangrijk 
buurt zitten? 3x 1x I I I 1x 
11. Wat is het benodigde aantal I 5 >10 
voorkeursleveranciers per vestiging? 1x 3x I I I 1x 
12. Voor hoe Jang moet een contract worden 1 kwartaal 1 jaar 2jaar > 5 jaar 
aangegaan? I 2x I 2x I 1x 
13. Waar moet de bes\issingsbevoegdheid Centraal Decentraal 
liggen m.b.t. belangrijke beslissingen? 1x I 1x I 1x I lx 

Er valt op dat de spreiding van de antwoorden drie tot vijfvakken groot is. De inkopers zijn 
het dus niet overal met elkaar eens. Dit komt door de verschillende interpretaties van de 
vragen en de verschillende product/markt combinaties van de vestigingen. Bij de meeste 
antwoorden blijkt echter de mediaan (het vakje met de meeste antwoorden) bij het 
aangegeven zwaartepunt te liggen. Door de ingevulde vragenlij st en de verdere inhoud van 
de interviews te combineren, is gekomen tot de volgende lijst van meningen van inkopers 
over de te volgen inkoopstrategie: 
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Leverancierrelaties: 
Het merendeel van de inkopers pleit voor intensieve relaties met leveranciers (vraag 1 ). Een 
betere informatie-uitwisseling (vraag 3) en meer samenwerking om het proces te verbeteren 
(vraag 5) is daarbij gewenst. Daarbij wordt onder andere voorgesteld om de leverancier 
hijsplannen en -adviezen op te laten stellen. Over de vraag wie wat moet doen bij de totale 
hijsopdracht (incl. preparatie en besturing) zijn de meningen verdeeld. De meningen liggen 
tussen het alleen huren van de kraan en de rest zelf doen en het totaal uitbesteden van de 
opdracht. Hoe dan ook is een goede afstemming met de leverancier noodzakelijk. 
Een ander voorstel is het onderbrengen van alle kraanbehoefte bij een landelijke 
kraanleverancier, die dan in samenwerking met plaatselijke kraanleveranciers voor de 
behoefte moet zorgen. 
Contracten: 
Zoals ook bij de algemene analyse naar voren kwam, wil men meer gebruik maken van 
raamcontracten. Hier zijn de inkopers het mee eens (vraag 6). Zij zien de duur van zo'n 
contract het liefst tussen de 1 en 2 jaar. De meeste inkopers vinden rond de drie 
voorkeurleveranciers voldoende, hoewel er ook gepleit wordt voor zoveel mogelijk 
leveranciers (vraag 11). Een ander voorstel is het maken van raamcontracten bij weinig 
leveranciers voor kleine opdrachten en de grote complexe opdrachten door meerdere 
leveranciers in competitie laten aanbieden. 
lnformatiebehoefte: 
De inkopers hebben behoefte aan goede marktinformatie (vraag 9). Op het moment is dit 
nog te weinig. Leveranciersinformatie zit veel in de hoofden van de mensen. Een voorbeeld 
van informatiebehoefte is een geografisch overzicht van relevante leveranciers. 
Gedetailleerde marktinformatie is nodig als er onderhandeld moet worden over de 
contracten. De leveranciersbeoordeling wordt niet structureel gedaan. Dit wordt als 
algemeen verbeterpunt gezien (vraag 7). 
Centraal - Decentraal: 
De transportkosten van kranen (vooral van grote) zijn in verhouding tot de prijs van het 
product groot. Hierdoor moet zo veel mogelijk plaatselijk worden ingekocht (vraag 8 en 
10). De (raam)contracten moeten centraal worden geregeld, maar de andere beslissingen 
met betrekking tot de leveranciersrelatie willen de inkopers decentraal houden (vraag 13). 

Als j e de gemaakte voorstellen vergelijkt met de theoretische voorstellen van bij lage 7, dan 
blijken de meeste voorstellen overeen te komen met de theoretische aanbevelingen van het 
hefboomsegment. Daarbij wil men wel meer samenwerking. Hiermee wordt niet bedoeld 
verregaande partnerships, maar meer operationele samenwerking per opdracht. 

Metaalbewerking 

Ook bij deze ink:oopgroep bleek dat de groep te ruim was genomen. Met de indeling in het 
hefboom segment bleken de meeste inkopers het eens. Enkele inkopers gaven aan dat de 
pijl van figuur 5.1 ook kan doorlopen tot in het strategische segment, bijvoorbeeld prefab. 
Metaalproductie bij Stork MEC werd als strategisch aangegeven. Andere inkopers 
benadrukten dat het voor hun een meer routine product is, omdat voor de betreff ende 
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vestiging er maar weinig aan werd uitgegeven. De mate waarin de inkopers het eens zijn 
met de theoretische aanbevelingen voor het hefboomsegment staat in tabel 6.3. 

label B.3: Strateolecheck Mataalbawarklno 
Vragen: Mee eens Mee oneens 

I. Vind u dater veel inspanningen moeten warden verricht om de scherpste lx 2x 2x 
inkoopprijzen te krijgen? 
2. Ziet u voordelen in het varieren van het inkoopvolume in de loop van jaren 2x 1x 2x 
over de leveranciers? 
3. Moet er zo veel mogelijk gebruik warden gemaakt van raamcontracten bij 1x 1x 2x 1x 
voorkeursleveranciers? 
4. Moet er met veel agressiviteit en inspanning onderhandeld warden? 1x 1x 2x 1x 
5. Wat vindt u van het zetten van een target voor de inkoopprijs? 2x 2x 1x 
6. Moet er meer warden samengewerkt op operationeel niveau? 3x 2x 
7. Moet er meer warden samengewerkt op overkoepelend niveau (geheel 1x 2x 1x 1x 
ICM)? 
8. Moeten er meer orders warden samengevoegd? 1x 1x 2x 1x 
9. Moet er meer naar de kostenopbouw van de leveranciers moet worden 1x 3x 
gekeken? 

I 0. Waar kan het best worden ingekocht? Plaatselijk Nederland Wereldwijd 

2x I lx I 2x 
11. Is het belangrijk dat de leveranciers in de Zeer belangrijk Onbelangrijk 
buurt zitten? 3x I I 2x 
12. Wat is het benodigde aantal I 5 >10 
voorkeursleveranciers per vestiging? I 1x I 3x 
13. Voor hoe lang moet een contract worden I kwartaal I jaar 2jaar > 5 jaar 
aangegaan? I 1x I 2x 2x 
14. Waar moet de beslissingsbevoegdheid Centraal Decentraal 
liggen m.b.t. belangrijke beslissingen? I I 1x 1x 2x 
15. Wat is de behoefte voor marktinforrnatie? Gedetailleerd Goed Geen 

2x I I 1x I 1x I 

Er valt op dat de antwoorden minder eenduidig zijn dan bij de inkoopgroep kranen. De 
antwoorden op de vragen 1 t/m 4 en 8 zijn zo verschillend, dat er niet geconcludeerd kan 
worden dat de inkopers het met die aanbevelingen eens of oneens zijn. Ook hier zijn de 
ruime definiering van de inkoopgroep, de verschillende uitgangssituatie van de inkopers en 
de verschillende interpretaties van de vragen hier debet aan zijn. Waar de inkopers het 
grotendeels wel over eens zijn is het volgende: 

Leverancierrelaties: 
Men wil meer samenwerking met de leverancier op operationeel niveau (vraag 6). Hierbij 
gaat het vooral over de overdracht van de specificaties. 
Contracten: 
Men is voor het zetten van targets voor de inkoopprijs (vraag 5). Als er contracten worden 
afgesloten, dan varieren de aanbevelingen van 1 jarige raamcontracten voor de leveranciers 
van simpelere opdrachten tot 2 jaar voor leveranciers van grote complexere opdrachten. 
(vraag 13). 
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Informatiebehoefte: 
Ook voor metaalbewerking wensen de inkopers meer marktinformatie, dan ze op het 
moment hebben (vraag 15). Vooral onderzoek naar de kostenopbouw van de leveranciers 
zou nuttig zijn. (vraag 9). 
Centraal - Decentraal: 
Het inkopen van metaalbewerking moet decentraal gebeuren (vraag 14), waarbij het 
belangrijk is <lat de leveranciers in de buurt zitten (vraag 11). Dit geldt vooral voor de 
kleine opdrachten die snel moeten warden gedaan. Grote opdrachten kunnen in het 
buitenland (lage lonen, lange contracten) worden ingekocht vanuit de centrale 
inkooporganisatie. Verder wilden sommige inkopers meer samenwerking tussen Stork
vestigingen onderling. Zoals het geven van opdrachten aan elkaars werkplaats. 

Hooggelegeerd staal 

De inkopers zijn het eens met de indeling van hooggelegeerd staal in het knelpuntsegment. 
Het wordt maar zelden ingekocht. Men zou kunnen zeggen <lat het toeleveringsrisico te 
hoog is ingeschat, omdat de klant het risico voor zijn rekening neemt. Lange levertijden en 
slechte verkrijgbaarheid zijn dan al meegenomen bij de aanbieding aan de klant. Als de 
concurrent het sneller kan, is <lit toch nadelig voor Stork. 

Uit de interviews kwam naar voren <lat niet alle theoretische aanbevelingen van het 
knelpuntsegment hier gewenst zijn. Dit zijn bijvoorbeeld: 
* Het aanleggen van een veiligheidsvoorraad. 
* Het afschaffen van hooggelegeerd stalen producten. 
* Het veilig stellen van de materiaalbehoeften van de leverancier. 
* Het maken van een ranking in de klantenlij st. 
Dat deze theoretische aanbevelingen niet van toepassing zijn komt vooral doordat Stork 
werkt als aannemer en het product wordt ingekocht in opdracht van de klant. De 
aanbevelingen, waar de meeste inkopers het wel mee eens zijn, zijn: 
* Het actief zoeken naar altematieve leveranciers (behalve als de leverancier is 

voorgeschreven door de klant) 
* Het wereldwijd inkopen van het product, vooral als <lit snellere levertijden zou 

opleveren. 
* Het verzamelen van goede tot gedetailleerde marktinformatie. Daarbij is ook hier 

behoefte aan het beter opslaan van de leverancierskennnis en het distribueren ervan over 
de vestigingen. 

* Het zo spoedig mogelijk bestellen van het product. Dit kan in samenwerking met de 
klant. 

Kantoorartikelen 

Over de indeling van kantoorartikelen als routineproduct was iedereen het eens. De 
ingevulde vragenlijst van bijlage 13 geeft aan <lat de inkopers van kantoorartikelen de 
theoretische aanbevelingen voor het routine segment ook onderschrijven. Het uitbesteden 
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van de inkoopfunctie, het alles laten bestellen door de gebruiker zelf en het invoeren van 
een haalbonnen-systeem, bleken echter niet gewenste strategieen. 
De volgende strategieen werden wel onderstreept: 
* Het vereenvoudigen van de bestelprocedure. Hierbij wordt gedacht aan het verzamelen 

van facturen, het bestellen via internet en het bepalen van de juiste voorraad- en 
bestelniveaus. Ook het selecteren uit een lijst die zelf een bestelling genereert, is als 
suggestie geopperd. 

* Het zoveel mogelijk inkopen bij een leverancier, waarbij perse via een raamcontract 
moet worden ingekocht. 

* Het zoveel mogelijk inkopen van een soort artikel. Bijvoorbeeld alleen het zelfde merk 
printer inkopen. 

* Het centraal regelen van de raamcontracten en decentraal bestellen. 
Verder bleek de behoefte aan marktinformatie niet groot. 

6.2.3 Machtspositionering 

Alleen voor de ink:oopgroepen kranen en metaalbewerking zijn de machtsposities bepaald 
aan de hand van het bepalen van enkele indicatoren. Dit is omdat het voor kantoorartikelen 
(in voordeel van ondememing) en hooggelegeerd staal (in voordeel van leverancier) de 
machtsposities al duidelijk zijn. 

Kranen 

Voor kranen zijn de waarden die de inkopers aan de indicatoren gaven vermeld in tabel 6.4. 
Bij vragen 2 en 3 moet rekening worden gehouden dat de meeste antwoorden voor de 
regionale situatie zijn gegeven. De antwoorden zijn gebruikt om de 'ondememingssterkte' 
en 'leverancierssterkte' te bepalen (voor uitleg zie bijlage 9). 

label 6.4: lndlcatoren voor machtsverhoudlnoen Kranon 
1. Hoeveel benut de leverancier gemiddeld zijn Meestal onderbezet Meestal overbezet 
eigen capaciteit? I I 2x I lx I lx 
2. Wat is het gemiddelde marktaandeel van een 0-5% 40-50% 100% 
leverancier? I 3x I lx I I 
3. Hoeveel procent van de omzet van de 0-5% 40-50% 100% 
leverancier wordt door Stork ICM afgenomen? 3x I lx I I I 
4. Wat is volgens u de macht van de eigen hoog middel laag 
onderneming t.o.v. de leveranciers? I lx I 2x I lx I 

Leverancierssterkte: 
De kraanleveranciers hebben weinig te maken met overcapaciteit (vraag 1). Zij kunnen hun 
kranen goed kwijt. Hun gemiddeld marktaandeel wordt regionaal rond de 20% geschat 
(vraag 2). Aangezien het voor de meeste kraanopdrachten (kranen huur) belangrijk is dat de 
leverancier in de buurt zit, kan voor deze opdrachten de leverancierssterkte als 'middel' 
worden getypeerd. 
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Ondememingssterkte: 
Stork ICM blijkt voor de leverancier geen belangrijke afnemer te zijn (vraag 3). De 
reputatie en omvang van geheel Stork heeft veel aanzien bij de leverancier, waardoor de 
machtsverhouding iets meer dan laag is. Dit blijkt ook uit de antwoorden op vraag 4, 
waarbij de macht van de eigen ondememing als 'middel' wordt beschouwd. 

Uit bovenstaande indicatie is de machtspositie in de matrix van figuur 6.1 bepaald. Hieruit 
is afte lezen dat de 'evenwicht'-situatie van toepassing is voor de inkoopgroep kranen. Wat 
dit inhoudt, is hieronder te lezen. 

Flouur 6.1: Machtsposltlonerlno van Kranen 

Macht van de eigen 
onderneming ten 

Hoeg 

op z ichte van M iddel 
le veranciers 

Laag 

Laag Middel Hoeg 

Macht van levera nci ers ten opzichte van e igen ondernem ing 

Metaalbewerking 

De resultaten voor metaalbewerking (bijlage 14) waren vrijwel identiek als die bij kranen. 
De conclusies zijn dus ook hetzelfde als hierboven aangegeven. 

6.2.4 Kostenanalyse 

Tijdens het 'Intern Overleg' werd duidelijk dat de inkoopinspanningen en het achterhalen 
van de relevante kosten moeilijk door de inkopers aan te geven waren. Wil men de 
kostenfactoren beter in kaart brengen, dan zou men dieper onderzoek moeten verrichten. 
Toch kan met behulp van de globaal aangegeven antwoorden, het bestuderen van 
procedures en de situatie-analyse van het vooronderzoek, een globale kostenanalyse 
worden gemaakt. Hierbij zijn per strategische actie bekeken wat de gevolgen zijn voor de 
belangrijkste kostenfactoren. In tabel 6.6 staat een overzicht van zo'n kosten/baten-analyse 
voor het inhuren van kranen. De acties in de linkerkolom zijn gehaald uit de voorgaande 
analyses. Er is per actie bekeken wat de invloed zal zijn op de genoemde doelstellingen van 
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Stork ICM. Hierbij zijn de kosten verder opgesplitst in inkoopinspanningskosten, de prijs 
en overige kosten, zoals productiekosten. Een +, 0 of - geven respectievelijk aan of de actie 
een positieve, geen of negatieve invloed heeft. Er is ook aangegeven in welke mate de 
inkopers het eens zijn met de genoemde strategieen, volgens het Intern Overleg. Hoe aan de 
bedragen is gekomen en verdere uitleg van de kostenanalyse, is te zien in bijlage 15. In de 
tabel 6.6 is te zien <lat de inkoopprijs een van de belangrijkste kostenfactoren is. Volgens de 
tabel is bij implementatie van de strategieen al gauw een kostenbesparing van F130.000,
per jaar te verdienen. Men moet echter wel goed opletten of de kwaliteit of flexibiliteit niet 
wordt aangetast. 

1. Meer samenwerking met 
leverancier, waarbij er gestreefd wordt 
naar procesverbetering aan beide 0 + 
kanten (bv. he! geven van hijsp lannen 
en adviezen) 

-9.000 26.000 
2. Beier afstemmen van 
kraancapaciteit en benodigde + 0 
capaciteit 

-2.000 40.000 
3. Totaal uitbesteden voorbereiding + 

-1.000 ? ? 
4. Voorbereiding zelf doen + + 

1.000 ? ? 
5. Overbrengen alle kraanbehoefte bij + + 0 
landelijke kraanleverancier 

25.000 8.000 
6 . Meer gebruik van raamcontracten + + 0 

2.000 20.000 
7. Geografis ch overzicht va n + + 0 
leve ranciers 

500 20.000 
8. Leveranciersbeoordeling + 

-5.100 20.000 -700 

6.2.5 Reflectie 

De uitvoering van de stap 'Intern overleg' heeft enkele problemen en verbeterpunten 
opgeleverd, die in het definitief ontwerp veranderd dienen te worden. Deze zijn 
puntsgewijs: 
• Er bleek <lat de productgroepen niet optimaal zijn gekozen. Een te ruime indeling was 

een obstakel voor het vinden van eenduidige strategieen voor de hele productgroep. 
Verder is opgemerkt <lat er te weinig is gekeken naar productgroepen met meer 
uitbesteding van een totale werkopdracht, wat karakteristiek is voor de inkoop van ICM. 

• Het commentaar op de vragenlijsten die aan de inkopers is voorgelegd tijdens de 
interviews is dat ze soms te algemeen, niet duidelijk of niet van toepassing zijn. De 
redenen hiervoor zijn de genoemde ruime groepsdefinitie, de invalshoek van de inkoper 
en het theoretisch van de aanbevelingen. De invulling van de vragen is subjectief. De 
mate waarmee je ergens mee eens bent is moeilijk aan te geven. Ook de interpretatie van 
de vragen is subjectief, vanwege suggererende teksten zoals 'erg veel inspanning' of 
'veel agressiviteit'. Dit alles geeft aan <lat de vragen alleen als leidraad moet dienen. 

• Men zou van te voren de theoretische aanbevelingen die men aan de inkopers voorlegt, 
kunnen opsplitsen tussen centrale en decentrale kwesties. Dan worden de 
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vestigingsinkopers niet lastig gevallen met aanbevelingen waarmee zij niets te maken 
hebben. 

• De juiste en betrouwbare gegevens verkrijgen om een goede kosten/baten analyse uit te 
voeren is moeilijk. 

• De Strategiecheck is om te kijken wat de inkopers er van vinden. De uiteindelijke 
strategieen die in het commodityplan moeten komen, moeten worden bepaald door IC. 
De doornomen stappen geven wel aanbevelingen. 

6.3 Stap 7: Extern Overleg 

6. 3 .1 Resultaten 

Het interviews houden met leveranciers is een tijdrovende zaak. Door ruime 
productgroepen vallen verschillende soorten leveranciers in de zelfde analyse (bv. bij 
metaalbewerking). Er is voor dit onderzoek gekozen om het 'Extern Overleg' alleen voor 
de productgroep kranen uit te voeren, vanwege het gebrek aan onderzoekstijd. Voor de 
ander vier productgroepen is gekozen om zonder extern overleg aanbevelingen te maken. 

Bij deze stap moet gekozen worden met welke leveranciers interviews worden gehouden. 
In dit geval heeft het hoofd IC aangegeven met welke leveranciers al een contact bestaat en 
die een nuttige visie hebben over strategische zaken. In de crediteurenomzetgegevens is 
ook bekeken welke bedrijven een hoge inkoopomzet hebben bij Stork ICM. In dit geval is 
gekozen voor Van Seumeren en Peineman. Grote opdrachten van Stork worden vaak door 
Van Seumeren gedaan, welke een van de grootste spelers in de markt is. Peineman levert 
veel aan langdurige projecten in het Rijnmond-gebied. Allebei zijn ze goed voor ongeveer 
25% van de kraan-omzet van ICM(= F700.000,- per jaar.). In het totaal wordt er van 20 
leveranciers gebruik gemaakt en is er 1 concern-contractant (Saan) die maar 1 % van de 
inkoopomzet vertegenwoordigt. 

De interviews zijn gehouden met zeer open vragen. Aan de hand van aandachtspunten is 
naar de mening van de leveranciers gevraagd. De aandachtspunten komen voort uit de 
vorige analyse en staan in tabel 6. 7 in de eerste kolom. De rest van de tabel geeft de 
uitkomsten van de interviews. 

Specifieke Analyse 

Belangrijk, 
niet zo zeer door de 
afzetgrootte, als door de naam 
van Stork en persoonlijke 

Belangrijk, 
wel niet meer zo veel als vroeger. Doet 
vooral zaken met ICM en niet met andere 
Stork-bedrijven en op regionale basis. 

Weinig, 
willen meer samenwerking met 
hoofdkantoor. 
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6.3.2 Reflectie 

Is sterke voorstander van 
verregaande samenwerking, 
meecalculeren, hijsadviezen en 
brainstormgroepen zijn 
genoemde mogelijkheden. 
Eigen opdrachten kunnen 
worden doorgesluisd naar ICM. 
Samen aanbieden 

W el goed idee 

Wil graag meewerken 
V oorstander 

Stork ICM B.V. 

Serviceverlening staat hoog in het vaandel, 
ICM kan dag en nacht een beroep op deze 
service. ICM doet echter minder beroep op 
deze service (bv. hijsadviezen) dan andere 
klanten. Verder staat zij open voor verdere 
samenwerking. Verregaande partnership is 
niet wenselijk. 
In competitie, 
zegt echter dat de allergrootste opdrachten 
niet haalbaar zijn voor Peineman. Geeft 
echter wel aan dat bij competitie, meer de 
kwaliteit moet meegelden. Een 
aandachtspunt is hierbij dat de klant ook 
voorkeurleveranciers heeft. 
Geen goed idee, 
het regionale karakter van bet inkoopproduct 
staat dit in de weg 
Wil graag meewerken, 
Wil contract voor regionaal niveau 

Bij deze stap moet men zich telkens afvragen of de inspanning wel afweegt tegen de 
verwachte opbrengst van de interviews. Daarbij moet men zich ook realiseren dat men niet 
altijd de totale inkoopstrategie aan de leverancier moet prijs geven. De leverancier zal 
overigens de neiging hebben om met de klant (ICM) mee te praten en dingen mooier voor 
te spiegelen dan ze in werkelijkheid zijn. 

6.4 Stap 8: Commodityplan 

6.4.1 Resultaten 

De resultaten van de doorlopen stappen moeten uiteindelijk worden omgezet in een 
commodityplan. Hierbij worden de belangrijkste resultaten van de totale analyse 
samengevat in een document. Voor dit plan moet er gekozen worden welke strategieen er 
uiteindelijk gevolgd moeten worden. Dit is hier gedaan door de onderzoeker. Bij uitvoering 
van de ontwikkelde methode zal het hoofd IC dit moeten doen. De uiteindelijke 
strategische aanbevelingen per productgroep worden in tabel 6.8 vermeld. Deze gekozen 
strategieen moeten worden omgezet in actieplannen. Het maken van een commodityplan 
valt buiten de scope van dit onderzoek, omdat de opdracht alleen het generen van 
aanbevelingen was. 
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Kranen 
Algemeen: 

Stork ICM B.V. 

• Werk meer samen met leverancier. Strategische partnerships behoeft niet te worden aangegaan. 
• Stem goed afwie wat het beste kan doen in de voorbereiding van een hijsopdracht. 
• Stem leveranciers en opdrachtbeoordeling meer af op flexibiliteit en kwaliteit, dan alleen prijs. 
• Gebruik gecertificeerde regionale leveranciers. 
Kranen Huur: 
• Zorg voor betere afstemming tussen de benodigde capaciteit en de gehuurde kraancapaciteit. Zorg dat de 

beschikbaarheid van de tarieven is gegarandeerd 
• Stem hijsactiviteiten meer op elkaar af. 
• Maak meer gebruik van raamcontracten. 
Kranen Complex: 
• Laat grote projecten in competitie aanbieden. Gebruik echter niet teveel leveranciers. 
Metaalbewerking 
• Werk ook hier meer samen. Vooral de specificatie-overdracht kan beter. 
• Koop grote opdrachten meer in het buitenland (Oost Europa). De kwaliteit moet men niet uit het oog verliezen. 
• Maak zoveel mogeli"k raamcontracten voor producten, waarbij dit kan. (Prefab.) 

Kantoorartikelen 
• Zorg voor versimpeling van het bestellen binnen SAP. 
• Onderzoek mogelijkheden van on-line bestellen. 
• Verzamel facturen . 
• Bepaal juiste bestel en voorraad niveaus. 
• Beste) bij I leverancier. 

6.4.2 Reflectie 

Hooggelegeerd stalen producten 
• Zoek naar altematieven voor leveranciers en 

producten. 
• Beste) de producten meteen zodra de klant ze 

aanvraagt. 
Laat de klant deze informatie ook zo snel 
mogelijk aanleveren. 

De grootte van het commodityplan zal per productgroep verschillen. Voor strategische 
producten zullen meer uitgebreide documenten worden gemaakt dan voor routine 
producten. Dit onderscheid is tot nu toe nog niet gemaakt. In bijlage 15 staat een voorbeeld 
voor de inhoud van een standaard commodityplan zoals Stork Concern Inkoop deze 
hanteert. Dit plan is in principe van toepassing voor belangrijke producten en op concern 
niveau. Voor het niveau van ICM kan voor de belangrijkste producten ook gebruik worden 
gemaakt van deze indeling. Voor andere producten voldoen kleinere documenten. Daarbij 
wordt naar aanleiding van dit onderzoek geadviseerd om de volgende aspecten extra mee te 
nemen: 
• Geef aan of het product regionaal of centraal moet worden ingekocht. 
• Geef ook een overzicht met geografische spreiding van de leveranciers. 
• Geef concrete akties met tijdindeling en mijlpalen. 
• Geef de gewenste contractvorm. 
• Geef ook de belangrijkste knelpunten weer. 
De commodityplannen kunnen in de centrale inkoopafdeling worden opgeslagen. IC kan 
deze commodityplannen gebruiken om: 
• Aan te geven waarom een bepaalde strategie wordt gevolgd. 
• Om te verspreiden onder de inkopers. 
• Om op te zoeken wat de inkoopstrategie was, bij belangrijke aankopen. 
• Om veranderacties te bevorderen. 
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Hoofdstuk 7 ► Definitiefontwerp 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke manier en waarom het voorlopige model van 
hoof dstuk 4 is aangepast. Daarna wordt het definitief model gepresenteerd. 

7.1 Conclusie van de evaluaties 

Tijdens het onderzoek en het doorlopen van het voorlopige model (zie hoofdstuk 4) is per 
stap nagegaan op welke punten het voorlopig model verbeterd kan worden. Een 
samenvatting van deze reflecties staat in de eerste kolom van tabel 7 .1. In de tweede kolom 
staat aangegeven hoe het voorlopig model is aangepast, om het te verbeteren. Dit is gedaan 
door de onderzoeker zelf, met ondersteuning van de literatuurstudie, deskundigen en de 
resultaten van de vorige hoofdstukken. De laatste kolom geeft aan welke ontwerp-eis (zie 
par 3.2) is verbeterd door de aanpassing. 
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7 .2 Het definitief Strategie-ontwikkelmodel 

De genoemde aanpassingen van tabel 7 .1 zijn terug te vinden in de uiteindelijke methode 
voor het ontwikkelen van een gedifferentieerde inkoopstrategie (zie figuur 7 .1 ). 

Flguur 7.1: Daflnltlaf Strataula-ontwlkkalmodal 

O,,emcht van inkcq)krelpunten <··· ............. ............... . 1. Randvoorw.m-den 
Analyse 

Gchlle ~e perµoouktgroep <· ....................... . 3.Kowding 
strategieen ~productgnxp:n 

Algerrene Analyse 

Specifieke Analyse 

Gnmx:lityplan 

<·······························. 

4.Productgroep 
keuze 

8. Strntegiekarz.e 

9.Maak 
comnxlityplan 

a.Beµiling 
Strategiscre Kvaslmrmd 

b.Beµiling 
Tooevering5risiro 

c. lliatsing 
inmttrix 

a. Michtspl;itiorering 

b. Beµiling 
Krelpunten 

c. Bepalen 'OC6tdrivers' 

dOn-keri 
van strategieen 

De stappen warden hieronder verder uitgelegd. In figuur 7 .1 zijn de concrete resultaten van 
de analyse aangegeven met een stippellijn. 
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stap 1: Randvoorwaarden-analyse 
frequentie: Ix per jaar 

Stork ICM B.V. 

doel: Het in kaart brengen van de knelpunten bij het bepalen van een 
inkoopstrategie. 

uitvoering: Zoals in dit rapport (zie par. 4.2 en 5.1) 
Laat de vragenlijst echter door alle Hoofd lnkopers invullen en maak 
vergelijkingen. 

stap2: Classificatie 
frequentie: Ix per jaar 
doel: Het verdelen van de inkoopproducten over klassen met verschillende 

eigenschappen 
uitvoering: Zoals in dit rapport. (zie par. 4.2 en 5.2) 

Voor het bepalen van de strategische kwetsbaarheid hoeven alleen de 
inkoopvolumes per productgroep uit het informatiesysteem te worden 
gehaald. De rest van de productgroep analyse stap behoort niet tot de 
methode. 

stap3: Koppeling strategieen ~ productgroepen 
frequentie: Ix per jaar 
doel: Het bepalen van een globale algemene strategie per productgroep 
uitvoering: Zoals in dit rapport. (zie par. 4.2 en 5.3) 

Verspreid jaarlijks de conclusies. 
stap 4: Productgroep keuze 
frequentie: Verschillend 
doel: Het kiezen van een productgroep waarvoor een commodityplan wordt 

gemaakt 
uitvoering: Het Hoofd IC geeft aan welke productgroepen verder geanalyseerd moet 

worden. Dit kan zijn naar aanleiding van de classificatie-stap, of door 
aanwijzingen van knelpunten uit de praktijk. 

stap 5: Intern Overleg 
frequentie: Ix of2x per gekozen productgroep 
doel: Het bepalen van de knelpunten, 'cost drivers' en de inteme voorkeur voor 

productstrategieen 
uitvoering: Houd in plaats van interviews een brainstormvergadering. Er kunnen tijdens 

zo 'n vergadering dan ook meerdere productgroepen aan bod komen. De 
volgende onderwerpen moeten worden behandeld: 
1. Vraag om de knelpunten. 
2. Bepaal de 'costdrivers' van de productgroep 
3. Leg de strategieen voor. Laat de lijst van theoretische strategieen zien en 
laat aankruisen welke met welke strategie ze het eens zijn, om de discussie te 
starten. 
4. Discussie over juiste te volgen strategie 
5. Noteer de standpunten van de inkopers 
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stap 6: Extern Overleg 
frequentie: lx per gekozen productgroep 
doe/: Het achterhalen van het standpunt en mening van de leveranciers 
uitvoering: Kies strategieen en vraag naar het standpunt leveranciers. 

stap 7: Kosten/Baten analyse 
frequentie: 1 x per gekozen productgroep 
doe/: Het schatten van de gevolgen van de voorgestelde strategieen 
uitvoering: Zoals in dit verslag (zie par 6.2.4) 

stap 8: Strategiekeuze 
frequentie: lx per gekozen productgroep 
doe/: Het kiezen van de juiste strategie voor de productgroep 
uitvoering: Doorloop de volgende stappen: 

• V ergelijk strategieen met randvoorwaarden 
• Vergelijk kosten/baten analyse 
• Vergelijk standpunten leveranciers en inkopers 
• Kies de strategieen 

stap 9: Maak commodityplan 
frequentie: lx per gekozen productgroep 
doe/: Het maken van aktieplannen en het documenteren van resultaten van de totale 

analyse. 
uitvoering: Zet strategieen om in acties met tijdsindeling. 

Documenteer in een commodityplan. 
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Hoof dstuk 8 ► Conclusies & Aanbevelingen 

In dit hoof dstuk word en de conclusies van het onderzoek samengevat. De aanbevelingen 
voor implementatie en strategische aandachtspunten warden ook gegeven. 

8.1 Conclusies 

De hoofddoelstelling van het onderzoek was het maken van aanbevelingen voor de 
inkoopstrategie per productgroep (zie par. 3 .1 ). Deze werd opgesplitst in twee 
subdoelstellingen (zie par. 3.2). In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre deze twee 
subdoelstellingen zijn bereikt. 

8.1.1 Doelstelling I: Het ontwerpen van een methode 

De eerste subdoelstelling is bereikt. Er is verantwoord een methode (het strategie
ontwikkelmodel) ontworpen, waarbij met de ontwerp-eisen rekening is gehouden. 
De ontwerp-eisen waren: 
• Effectief en efficient. 
• Toepasbaar voor de situatie van Stork ICM. 
• Bijdragend aan de doelstellingen van Stork ICM. 
Dit is als volgt bereikt: 
De voorlopige methode is zorgvuldig met behulp van een uitvoerige literatuurstudie 
opgesteld. Ook het vooronderzoek is gebruikt om de voorlopige methode specifiek voor de 
situatie van ICM toepasbaar te maken. Zo moest de methode bijvoorbeeld aansluiten op de 
beschikbare gegevens en zijn indicatoren gebruikt die meer aansluiten op het inkopen van 
diensten. Bij het uitvoeren van de methode is er nog eens expliciet op gelet of aan de 
ontwerp-eisen ( efficient en effectief) is voldaan. Gaven de resultaten en reflecties hier 
aanleiding toe, dan is de methode aangepast. De meningen van medewerkers in het bedrijf 
en deskundigen op inkoopgebied over de methode zijn hierbij meegenomen. Het feit dat er 
aan het eind nuttige aanbevelingen uit zijn gekomen geeft aan dat de methode effectief is. 

Tijdens het onderzoek hebben de medewerkers van IC, GGP en de vestigingen al kennis 
gemaakt met verschillende aspecten van het model. Hierdoor is er een begin gemaakt van 
met de acceptatie van de model binnen ICM. Doordat de inkoopmedewerkers erbij worden 
betrokken, is er ook sprake van eerdere acceptatie van de uiteindelijke strategieen. Dit is 
belangrijk in de decentrale structuur van ICM. Ook het betrekken van leveranciers kan een 
begin zijn van eventuele vruchtbare relaties. Het uitvoeren van het de methode heeft al 
bijgedragen aan de inteme discussie en het veranderen van de gedachtengang van de 
mensen met betrekking tot gedifferentieerde inkoopstrategie. Dit zal per keer dat de 
methode wordt toegepast, alleen maar toenemen. 

Uit de inkoopliteratuur [ o.a. Kraljic, 1] en gesprekken met deskundigen op dit gebied kwam 
naar voren <lat met soortgelijke methodes al snel opbrengsten van 5 tot 15% besparing op 
de inkoopuitgaven te verdienen is. Dit zou voor ICM een besparing van 6 tot 18 miljoen 
gulden betekenen. Of dit ook behaald wordt ligt vooral aan de implementatie van de 
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methode zelf en de daaruit volgende strategieen en commodityplannen. Over de 
implementatie worden in paragraaf 8.2 aanbevelingen gedaan. 

8.1.2 Doelstelling II: Het formuleren maken strategische aanbevelingen 

Ook de tweede doelstelling is bereikt. Uit het onderzoek zijn meerdere conclusies te 
trekken met betrekking tot het leveranciersmanagement en de gehele inkooporganisatie van 
Stork ICM. 

Allereerst zijn er de globale strategieen per ingedeelde productgroep uit paragraaf 5.4. Deze 
blijken alleen nuttig als globale indicatie bij het formuleren van specifiekere strategieen. 
Een antler resultaat van het onderzoek zijn de concrete aanbevelingen voor de vier 
onderzochte productgroepen. Deze staan in paragraaf 6.4. Het betreft hier alleen 
aanbevelingen en geen aktieplannen. Dat deze aanbevelingen goed zijn en aan de eisen 
voldoen is te zien aan de kosten/baten analyse (zie par 6.2.4). Daaruit was op te maken dat 
bij het uitvoeren van de strategieen voor kranen naar schatting FB0.000,- te verdienen valt. 
Als dit de gemiddelde opbrengst per productgroep zou zijn, dan zou door het maken van 
commodityplannen voor de ongeveer 30 productgroepen 3,9 miljoen gulden per jaar te 
verdienen zijn. Aangezien er in de productgroep kranen in verhouding nog weinig geld 
omgaat en een groot gedeelte (77%) van het inkoopvolume in het hefboomsegment omgaat, 
zullen de opbrengsten naar verwachting nog hoger uitvallen. De schatting is tussen de 4 en 
10 miljoen gulden per jaar. Dit komt dan aardig in de buurt van de eerder genoemde 
opbrengsten volgens de deskundigen en literatuur. 

Een andere opbrengst van het onderzoek is een beter inzicht dat IC en andere medewerkers 
hebben gekregen in de inkoopsituatie van ICM. De resultaten en gegevens uit het 
onderzoek kunnen weer gebruikt om beslissingen op te baseren. De resultaten van het 
onderzoek geven ook aanleiding tot extra aanbevelingen. Deze hebben zowel betrekking op 
het leveranciersmanagement en gedifferentieerde inkoopstrategie, als op de gehele 
inkooporganisatie. Een conclusie uit de randvoorwaarden analyse is bijvoorbeeld dat er 
veel knelpunten zijn. Een aanbeveling kan dan zijn om een van die knelpunten, zoals 
bijvoorbeeld het ontbreken van voldoende leveranciersbeoordeling, te verbeteren. Een 
antler kan zijn het gebruik maken van de aanbevelingen van Keough uit paragraaf 2.2.4. De 
onderzoeker heeft de aanbevelingen die volgens hem het belangrijkste zijn eruit gehaald en 
vermeld in de volgende paragraaf. 

8.2 Aanbevelingen en implementatie 

Bovenstaande conclusie geeft aan dat er potentieel veel te besparen valt binnen de 
inkooporganisatie van ICM. Sommige besparingen kunnen eerder bereikt worden dan de 
antler. De aanbevelingen in deze paragraaf geven aan hoe het nu verder moet volgens de 
onderzoeker. De vraag is wat ICM moet doen om de potentiele kostenbesparingen om te 
zetten in werkelijke opbrengsten. 
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8.2.1 Implementatie van de methode 

Om het gebruik van het strategie-ontwikkelmodel te bevorderen moet er een handboek 
worden gemaakt, waarin de methode simpel en kort wordt uitgelegd. Hierin moet ook 
worden aangegeven wie de stappen moeten uitvoeren en met welke frequentie (zie ook par. 
7.2). De benodigde methoden en formulieren staan er ook in uitgelegd. In het principe zal 
het model gebruikt worden door IC. Het gebruik moet uiteindelijk leiden tot een aantal 
commodityplannen voor productgroepen. De acties die uit deze plannen voortkomen 
moeten zorgvuldig worden ge'implementeerd. Het is altijd verstandig om (als het kan) te 
beginnen met een simpele actie, die meteen veel opbrengt. Men moet ook een tijdschema 
en mijlpalen aangeven. 

8.2.2 Gedifferentieerd leveranciersmanagement 

Tijdens het onderzoek zijn echter enkele aandachtspunten naar boven gekomen die volgens 
de onderzoeker speciaal gelden voor het geval van Stork ICM en voor een projectgewijze 
ondememing. Per segment staan deze punten in tabel 8.1. Daaronder volgen nog enkele 
punten die in het algemeen gelden. 

label 8.1: A 

- Voor deze producten moet per groep worden besloten of er voor 
opdrachten samen met een vaste leverancier wordt aangeboden 
aan de klant of <lat er eerst competitive bidding plaatsvindt. In 
ieder geval moet er op operationeel niveau worden 
samengewerkt. 

- IC moet zoveel mogelijk producten proberen centraal in te 
kopen . Behalve als het belangrijk is voor de samenwerking, 
service en kosten <lat de leverancier in de buurt zit. Dit zijn 
vooral producten die in de productieketen liggen. Per 
productgroep moet <lit worden bekeken. 

- Contractvormen zijn extra belangrijk. 
Voor niet uitbesteding: 

- Pas de verdeel en heers strategie toe 

Routine slfment 
- Werk vooral samen om oplossingen te vinden voor een sneller 
bestelproces. 
- SAP-bestellingen voor deze groep producten moet ook sneller. 
- Voor uitbestedingsdiensten die belangrijk zijn voor het 
productieproces is meer operationele samenwerking vereist 
- Maak alleen in <lit segment gebruik van maar I leverancier. Per 
product 

Gawel langdurige relaties aan en 
werk samen. Behoud echter 
meerdere leveranciers en houd de 
verandering in het 
toeleveringsrisico in de gaten. 
Strategische partnerships zijn 
voorlopig nog niet aan de orde. 

Kitelpn,n 
Zorg vooral voor <lat de producten 
eerder besteld worden . Het 
aanleggen van een 
veiligheidsvoorraad is niet van 
toepassing voor uitbesteding 

Het toeleveringsrisico kan per uitbestedingsproduct veranderen. Daarom moet men soms 
per opdracht bekijken welke positie een dienst in de matrix heeft. Verder valt op dat in elk 
segment het meer samenwerken met de leverancier belangrijk is. Dit komt door het grote 
aandeel dat de uitbestedingsdiensten hebben in het productieproces van Stork zelf. Hierbij 
moet ICM vooral uitgaan van laagste kosten over de keten. Werk daarbij samen met 
leverancier en klant om de kosten te verlagen. Hierbij moet ICM bekijken wat zij zelfhet 
beste kan en wat een leverancier beter kan. Men moet zich daarom moet ook niet alleen 
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laten leiden door de inkoopprijs. Ook flexibiliteit en service zijn dan belangrijk. Een 
belangrijk punt is daarbij het opzetten van de leveranciersbeoordeling en selectie. Alleen 
dan kan men ook met minder leveranciers zaken gaan doen. Het reduceren van het aantal 
leveranciers moet men niet te sterk doorvoeren. De redenen hiervoor zijn: 
• Het kunnen toepassen van de 'verdeel en heers' strategie in het hefboomsegment. 
• Sommige leveranciers zijn gespecialiseerd in aparte afzet binnen een bepaalde 

inkoopgroep. 
• Sommige producten kunnen beter decentraal worden ingekocht, vanwege flexibiliteit en 

service. 

8.3.2 Ontwikkeling van de inkooporganisatie 

Naast de aanbevelingen over het leveranciersmanagement in de vorige paragraaf, kunnen 
naar aanleiding van het onderzoek ook nog algemene aanbevelingen worden gemaakt zoals: 
♦ Zorg voor een betere inforrnatie voorziening over leveranciers en de markt naar de gebruiker toe. 
♦ Zorg voor verbetering van leveranciersbeoordeling. Doe dit objectief en met behulp van inteme klanten . De 

resultaten moeten ook over de inteme klanten worden verspreid. Bijvoorbeeld het ophangen van key-gegevens aan de 
muur. 

♦ Zorg voor een formele leveranciersselectie-procedure 
♦ Zorg voor vaste aanspreekpunten voor leveranciers 
♦ Implementeer een leveranciersdag voor belangrijke leveranciers 
♦ Breng in kaart wie wat mag afspreken. 
♦ Verzamel zoveel mogelijk facturen van leveranciers. Dit is mogelijk als er geen haast is met de bestellingen. 
♦ Standaardiseer zo veel mogelijk producten. 
♦ Betrek inkoop eerder bij bestellingen. 
♦ Zorg ervoor dat goede managementinforrnatie beschikbaar kan komen. 

Deze aanbevelingen hebben te maken met de opmerkingen die Keough (zie par 2.2.4) 
maakt over het ontwikkelen van de inkooporganisatie naar de volgende fasen. Het gaat hier 
vooral om het verbeteren van de barrieres voor het verder ontwikkelen van de 
inkooporganisatie. Binnen ICM zijn er al plannen voor het ontwikkelen van de 
inkooporganisatie naar fase IV. Mij lijkt het verstandig om zich eerst te concentreren op het 
verbeteren van de barrieres. Allereerst moet ICM dan basis inkoopconcepten nog eens goed 
onder de loep nemen om daama de vijf 'enablers' leiderschap, organisatiestructuur, 
personeelsontwikkeling, performance-meting en informatiesystemen structureel te 
verbeteren. Om <lit sneller te laten verlopen stelt Keough het gebruik van cross-functionele 
projectteams voor. Voor Stork ICM zou <lit kunnen door bijvoorbeeld medewerkers van 
verschillende locaties en verschillende functies (tot aan de directe uitvoerder) in een 
projectteam metals doel het verbeteren van de activiteiten over de keten heen en het 
verbeteren van de inkoopactiviteiten. Leveranciers kunnen dan meewerken aan zo'n 
proj ectteam. 

Voor de aanbevelingen voor de inkooporganisatie van ICM met een brede impact is een 
actieve rol voor het topmanagement nodig. Het topmanagement moet daarbij niet vertellen 
wat er precies gedaan moet worden, maar de organisatie laten weten wat het hoofddoel is 
van het bedrijf en zorgen voor zichtbare en verbale ondersteuning en het begrijpen van het 
concept en potentieel van supply management. Ook naar de markt toe. (Keough [ 4 ]). 
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De vestigingen moeten actiefbetrokken zijn bij het ontwikkelen van de inkooporganisatie 
naar de volgende fasen (III en IV). De aangegeven aandachtspunten kunnen met behulp van 
de afdeling Inkoop Coordinatie verder worden verbeterd met behulp van inkoopconcepten 
uit de literatuur. Eventueel met behulp van stagiaires. 

8.3 Reflectie 

Tijdens het onderzoek is er voor gekozen om niet een bepaald aspect van de inkoopstrategie 
diep uit te werken, omdat de opdrachtgever algemene strategische aanbevelingen wilde. 
Daarom geeft dit onderzoek geen concrete actieplannen die direct ingrijpen op het 
productieproces, zodat er meteen verbeteringen zichtbaar zijn. Hierdoor kan het nut van het 
onderzoek niet meteen duidelijk zijn voor alle betrokkenen. 
Ik denk dat de waarde van het onderzoek vooral ligt in het boven water halen van 
informatie en het aangeven hoe met deze informatie moet worden omgegaan. Met de 
ontwikkelde methode zal dit in de toekomst door ICM zelfkunnen worden gedaan. Verder 
heeft het onderzoek ook bijgedragen tot de interne discussie en gedachtengang over de 
verschillende strategische aspecten. 
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Bijlage 1 Organisatieschema Stork Technical Services 

Van de groep Stork I.C.M. behoren alleen de bovenste 6 groepen tot de werkrnaatschappij Stork ICM B.V. waarbinnen de 
opdracht plaatsvindt. Stork Limburg, Stork Energy Services en de buitenlandse vestigingen zijn aparte werkrnaatschappijen 
die wel ongeveer de zelfde activiteiten uitvoeren. 
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Bijlage 2 Organisatie van Vestiging Rijnmond 

Organisatieschema Vestiging Rijnmond, januari /999 

L TSC Shell 
Ma rc Geeraars 
I begroter 
4 Wvb 
Eigen adm inistr . 
3 min In koop 

Bijlagen 

Vestiging Rozenburg ICM 
Directie : Chris M e lse 

KAM : Co vd Meer 
Administratie : J an van Vl iet 
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1 Projectleider : Werner Rupers 
2 Projectcoord . (I ICM , I IT ) 
3 Maintenance Coordinatore n 

o .a.: zo , 1st rocades . 
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Bijlage 3 Het produktieproces van Stork ICM 

Deze bijlage geeft een uitleg van het schema dat gemaakt is van het produktieproces van Stork ICM. 

Bij het schema moet men in de gaten houden dat de blokken activiteiten en taken weergeven en niet afdelingen en personen. 
Een invulling van de genoemde activiteiten verschillen naar gelang de grootte en de eigenschappen van de opdracht. Welke 
personen/afdelingen de activiteiten uitvoeren kan dan ook verschillen. Bij dit schema moet men in de gaten houden dat de 
blokken activiteiten en taken weergeven en niet afdelingen en personen. Het blok ' inkoop' geeft bijvoorbeeld niet de 
afdeling Inkoop Coordinatie weer, maar de activiteiten die bij de functie inkoop horen en door meerdere personen in de 
organisatie worden uitgevoerd. 

Benodigde informatic 

Offertestadium 

0 pd rac h ts tad iu m 

In form atiestroom 

- - ► M a ter iaa ls tro o m 

Korte omschrijving van de activiteiten: 

I Offertebeoordeling 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ·- --- -- ---- -- ------- ------------ --- ------,- ----- -----

Be s1clling / Specificatie 

lnk oo pin form a ti e 
(p rijzen / leverancie rs / 
levertijden / p rodu kten) 

Bes telling / S pecificatic s 

Jnkoo pin fo rm a tie 

G~ ere~
Diensten 
A rbeid 
Produktiem idde len 
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De offerte-aanvraag van de klant wordt eerst beoordeeld of er wel een aanbieding op wordt gedaan. V oor de groep Grote 
Projecten gebeurt dit door een periodieke vergadering waarin de verzamelde aanvragen worden beoordeeld. Dat dit nodig is, 
is te zien aan het feit dat in 1998 minder dan 20% van het aangebodene is gehonoreerd als opdracht. 

II Offerte Calculatie I Budgettering 
Aan de hand van de specificaties van de klant, prijsgegevens, persoonlijke ervaring en offertes aan leveranciers wordt er een 
kostprijs gecalculeerd en een budget opgesteld. Dit resulteert in een aanbieding voor de klant. De calculaties en budget 
worden gebruikt als de aanbieding een opdracht wordt. De functie inkoop moet hierbij betrokken zijn. Dit is echter nog 
weinig het geval, daarom is er een gestippelde lijn tussen de twee activiteiten geplaatst. 
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III Klant Acceptatie 
De klant besluit om wel of niet met Stork in zee te gaan. Gebeurt <lit wel, dan kan Stork doorgaan met zijn activiteiten. De 
klant kan in de loop van het proces zijn wensen aanpassen en specificaties veranderen of uitbreiden. 

IV Projectplanning 
De nodige activiteiten worden gepland en het project wordt in grote lijnen voorbereid. Er wordt begonnen met het inkopen 
van de belangrijke goederen en diensten. 

V Werkvoorbereiding 
Dit houdt een zeer gedetailleerde planning in van wie, wat, waar moet doen. Dit gebeurt aan de hand van de planning van de 
vorige fase. Ook zal er zorg gedragen worden voor het ontwerpen van specifieke activiteiten en producten, wanneer <lit niet 
ingekocht wordt. V oor belangrijke producten is <lit al in de vorige fase gedaan. 

VI Productie 
De geplande activiteiten worden uitgevoerd. Meestal is <lit bij de klant. 

VII Oplevering en Nazorg 
Nadat alle activiteiten zijn afgerond zal de klant dit beoordelen. Het project wordt door Stork en de klant geevalueerd. Na 
goedkeuring kan tot betaling worden overgegaan. Vervolgopdrachten zijn mogelijk. 

VIII Inkoop 
Deze activiteit is naast andere activiteiten geplaatst omdat deze tegelijkertijd met deze activiteiten gebeurt en ze ondersteund. 
De andere activiteiten hebben zelf echter ook bepaalde inkoopactiviteiten zoals het specificeren en selecteren in zich. 
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Bijlage 4 Communicatie-analyse binnen Stork ICM 

In deze bijlage staat een analyse van de inkooporganisatie van Stork ICM. Deze analyse is gemaakt met 
behulp van gesprekken met medewerkers, bedrijfsdocumentatie en bezoeken aan de vestigingen en Stork 
Concern Inkoop (SCI). Er is door de onderzoeker geprobeerd om de communicatielijnen tussen de 
opgezette Inkoop Coordinatie en de rest van de organisatie in kaart te brengen. Een overzicht van deze 
communicatielijnen staan in de onderstaande figuur. Per lijn is bekeken wat het contact in houdt en wat 
hierbij de problemen en mogelijkheden zijn. De resultaten zijn gebruikt bij de situatie-analyse en de 
positionering van de inkooporganisatie in het ontwikkelingsmodel van Keough [4] van paragraaf 2.2.4. 

Klant e n 

11 

I 4 '· 

D irectie ICM 

Inkoop C oordinatie ---------

Groep Grote 
Projecten 

11 3 
Vestigingen 

1 2 

I 5 

Andere 
Stork WM 

Lever a nciers 

.... ,,' 

\ ·-.. --- / 
........ ___ -· 

'---------:-,-16 __ ______, 

1: Klan ten - Andere Stork WM 
De klanten van Stork ICM worden soms ook bediend door andere Stork Werkmaatschappijen. Dit is vooral mogelijk bij de 
grote klanten zoals bijvoorbeeld Shell, Nerefco en Gist Brocades. Soms gebeurt dit door een samenwerkingsverband (Joint 
Venture of onderaannemerschap) met ICM en soms gewoon zelfstandig. Om tot goede Supply Chain Management te komen 
zouden in de toekomst de werkmaatschappijen meer kunnen samenwerken met ICM en de klant. 

2: SCI - ICM B. V. 
SCI probeert algemene concernrandvoorwaarden en inkoopdoelstellingen te verspreiden over de organisatie. Men heeft 
hierbij geen dwingende middelen. SCI verspreidt de gemaakte concemcontracten met behulp van een CD-ROM naar Stork 
ICM. Tot nu toe ontvangen alleen de 4 vestigingen en het hoofdkantoor in De Meem zo 'n disc. Er staan echter soms fouten 
in en hij is soms niet 'up to date'. Dit samen met het feit dat de contracten niet altijd de regionaal het meeste voordeel geven, 

Bijlagen 5 



STORK® Stork ICM B.V. 

heeft tot gevolg dat de concerncontracten op de vestigingen niet optimaal warden gebruikt. Op de sites heeft men amper 
toegang tot de concerncontractinformatie. 
SCI heeft het meeste contact met IC. Dit komt tot uiting in regelmatig telefonisch en sociaal contact. Er zijn plannen vanuit 
SCI om de contacten met de uitvoerenden van de organisatie te verbeteren. 

3: SCI- leveranciers 
Over de SCI-Contracten wordt om de zoveel tijd onderhandeld. Dit gebeurt door commissies per commoditygroep. In zo'n 
commissie zitten ook vertegenwoordigers van de WM-en die commodity het meeste inkopen. De leveranciers waarbij in het 
totaal het meer dan 5 miljoen wordt ingekocht en synergie mogelijk is, warden in principe uitgenodigd voor de 
onderhandelingen. Dit is op het eerste gezicht het enige criteria. 

4: SCI - Andere WM 
Dit contact is in principe hetzelfde als die tussen SCI en ICM. 

5: ICM B. V. - Andere WM 
Zoals gezegd werken de werkmaatschappijen soms samen bij projecten. Dit kan door rniddel van joint ventures. Er is ook 
sprake van onderlinge detachering. Stork ICM B.V. krijgt ook de facturen van de inkoop van bepaalde faciliteiten voor de 
gehele ICM-groep in Nederland (zie bijlage 1). Soms wordt er gekeken hoe bepaalde zaken bij verwante WM-en warden 
gedaan. Er bestaat nauwe verwantschap met de overige WM-en in het ICM-cluster zoals Stork Limburg, Stork Energy 
Services en Stork MEC in Antwerpen. Dit zijn werkmaatschappijen die wel tot de cluster ICM horen, maar niet tot de 
werkmaatschappij Stork ICM. Deze bedrijven verlenen ongeveer dezelfde diensten en zitten waarschijnlijk met de zelfde 
problemen. 

6: Andere WM - Leveranciers 
Er zijn natuurlijk ook andere Stork Werkmaatschappijen die zaken doen met dezelfde leveranciers als Stork ICM. Dit bepaalt 
voor ICM ook voor een gedeelte hoe de leveranciers tegen Stork aankijken. Zij hebben rnisschien een systeem van 
leveranciersbeoordeling waar ICM van kan profiteren. Hier wordt op het moment geen gebruik van gemaakt. 

7: JC - Directie 
De directie van ICM bepaalt de strategie van de organisatie en de daarbij behorende doelstellingen. Deze strategie geeft 
randvoorwaarden die IC kan gebruiken om de inkoopstrategie te bepalen. 

8: IC - Leveranciers 
Een van de hoofdtaken van IC is het maken van contracten (incl. onderhandelingen). Dit kunnen zowel raamcontracten als 
specifieke contracten zijn. Ook kunnen SCI-contracten aangepast warden naar de ICM situatie. De contractvormen kunnen 
verschillen en ze zijn niet altijd sluitend, zodat er soms juridisch onenigheid over ontstaat. De visies van IC en leveranciers 
warden soms onderling uitgewisseld, wat kan leiden tot een samenwerkingsverband. Heel soms warden er bestellingen 
gedaan door IC. 

9: IC - Vestigingen/Sites 
Vanuit de vestigingen ontvangt IC de informatie en randvoorwaarden, waarmee ze de contracten moet opmaken. Er is verder 
ongeveer 5 keer per jaar een overleg tussen de Personeel Inzet (Pl) mensen van de vestigingen en IC. Zo'n overleg is er ook 
met de belangrijkste inkoopverantwoordelijken per vestiging. Verder legt IC veel bezoeken afbij de vestigingen en is er 
antler informeel contact. Bij de contacten hoopt IC de ervaringen over het inkopen en leveranciers zo goed mogelijk te 
verspreiden. Contractinformatie wordt nu nog toegestuurd aan de relevante personen. Vestigingen geven aan dat er hun te 
weinig wordt gevraagd naar hun specifieke behoeften, welke in een contract vertaald moeten warden. 

10: IC- GGP 
GGP en IC zitten in het zelfde gebouw. Hierdoor is het contact natuurlijk veel intensiever. Ook hier warden de 
randvoorwaarden, specificaties, leverancierservaringen en contractinformatie aan elkaar uitgewisseld. 
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11: GGP - Klanten 
Binnen de Groep Grote Projecten wordt ook het offertestadium doorlopen. In <lit stadium is het contact met de klant het 
intensiefst. De klant levert specificaties voor een opdracht. De gedetailleerdheid van de specificaties die de klant verschaft 
kan per opdracht verschillen. Soms moet Stork de zaken zelf meer invullen en soms staat de opdracht vast. Is er eenmaal een 
opdracht begonnen dan vermindert het contact met de klant tot miniem. Veranderingen in de opdracht worden natuurlijk we! 
doorgegeven. 

12: GGP- Leveranciers 
In het offertestadium worden leveranciers erbij betrokken om de prijs van de dienst die Stork gaat leveren beter te kunnen 
bepalen. Soms wordt er bij grote inkopen zelfs de toezegging gedaan <lat als Stork de opdracht krijgt, de inkoop bij de 
betreffende leverancier wordt gedaan. In het opdrachtstadium worden verder offertes gevraagd van leveranciers en 
opdrachten verstrekt. Dit gebeurt gedeeltelijk ook via IC. 

13: GGP - Vestigingen 
Waar nodig zal GGP ondersteuning vragen aan de vestigingen. Dit kan in de vorm van informatie over recourses. 
Vestigingen vragen ook ondersteuning aan GGP bij het maken van begrotingen voor grote projecten die onder 
verantwoordelijkheid van de vestigingen vallen. 

14: Vestigingen - Klanten 
Voor Iosse projecten is het contact hetzelfde als tussen GGP en Klanten. Voor de lange termijn projecten zal het contact 
echter intensiever zijn. V ooral op de sites waar Stork bij de klant zit. Er is dan sprake van een nauw samenwerkingsverband. 

15: Vestigingen - Leveranciers 
Hieronder vallen vele dagelijkse inkoopcontacten zoals de volgende zaken: 
Offertes aanvragen, bestellen, het maken van een Certificaat Van Oplevering (CVO) en het factureren en het maken van 
kleine contracten. Relevante problemen hierbij zijn onder andere <lat het CVO niet altijd opgemaakt wordt, het ontbreken van 
goede leveranciersgegevens bij de bestellers en de inkopers ervaren de inspanning voor het beheersen van leveranciers te 
groot. 

16: Klanten - Leveranciers 
Sommige leveranciers leveren ook rechtstreeks aan de klanten van ICM. Door goede ervaringen en 
samenwerkingsverbanden schrijven klanten soms leveranciers voor die ICM moet gebruiken. Dit kan ook voordelen hebben 
voor ICM. Zo kan de klant misschien leveranciersinformatie en beoordeling doorspelen aan ICM en kan de ervaring van 
Ieverancier met klant leiden tot een snellere en kwalitatiefbetere produktie. 
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Bijlage 5 Vragenlijst voor Randvoorwaarden Analyse 

De vragen die gebruikt zijn om te komen tot een overzicht van de aspecten die het bepalen van een 
inkoopstrategie beYnvloeden staan in deze bijlage. Als bron hiervoor zijn gebruikt: 

Baily, P., e.a., Purchasing Principles & Management, achtste druk, Financial Times Pitman Publishing, 1998 
blz. 34: 
• Sommige factoren welke het selecteren en ontwikkelen van een inkoopstrategie be"invloeden, Logistieke consideraties. 
blz. 36: 
• Vragen voor analyse van de bedrijfssituatie ten behoeve van strategie-ontwikkeling. 
blz. 39: 
• Checklist voor informatie nodig voor een effectieve inkoopplanning 
Farmer, D., & Weele, A.J. van, Handbook of Purchasing Management, tweede druk, Gower; 1995 
blz.48: 
• V oorbeelden van vragen die gesteld moeten worden bij het ontwikkelingsproces van een inkoopstrategie. 
Weele, A.J. van, Kernvragen met betrekking tot het inkoopproces, Holland Consulting Group, 1993 
Kemvragen voor leveranciersmanagement 
Jurg, P.J., & Heijde, T.W. van der, Inkoop en uitbesteden van diensten en projecten, Samson Bedrijfsinformatie, Alphen 
aan den Rijn, 1998 
Vragen voor een procurementplan. 

De vragen en aspecten uit deze bronnen zijn zo vertaald dat deze van toepassing zijn voor Stork ICM. 
Op de volgende bladzijde staat deze vragenlijst 

Bijlagen 8 



STOA~® 

Belangrijke vragen over inkoop en leveranciersstrategie 

Nr. Vragen 

Ja, geheel van 

Strategie 
1.1 Is er een duidelijke bedrijfsstrategie en beleid? 

Wat is de bedrijfsstrategie? 

1.2 Is er een duidelijke inkoopstrategie en beleid? 
Wat is de huidige inkoopstrategie? 

1.3 Word! de strategie duidelijk begrepen en succesvol 
ge"implementeerd? 

1.4 Word! de bedrijfsstrategie be"invloed door de inkoopstrategie en 
andersom? 
Hoe dan? 

1.5 Is de huidige inkoopstrategie ge"integreerd met andere 
bedrijfsactiviteiten (zoals marketing)? 
Hoe kan dit verbeterd worden? 

1 .6 Is er samenwerking met andere werkmaatschappijen? 
Wat is hiervan het voordeel? 

1.7 Is er samenwerking met andere concurrenten/inkopers? 
Wat is hiervan het voordeel? 

1.8 Welke inkoopstrategieen die succesvol in andere industrieen 
worden toegepast kunnen warden overgenomen? 

toepassing 

I 
7 6 

7 6 

I I 
7 6 

I I 
7 6 

I I 
7 6 

I 
7 6 

2 Organisatie Ja, geheel van 

Positie lnkoop toepassing 

Sams van 
toepassing 

I I 
5 4 

5 4 

I I 
5 4 

I I 
5 4 

I 
5 4 

I I 
5 4 

Sams van 
toepassing 

Nee, niet va n 
toepassing 

I I 
3 2 

3 2 

I I 
3 2 

I I 
3 2 

I 
3 2 

I 
3 2 

Nee, niet van 
toepassing 

Stork ICM B.V. 

I 

Nooit over 
nagedacht 

I 
0 

0 

I 
0 

I 
0 

I 
0 

I 
0 

Nooit over 
nagedacht 

2.1 ~:~~i;:s~r~~~~~~rganisatiestructuur toe dat inkoop bijdraagt aan de ~----+1----11--._1----+1----11--._1-~1 
2.2 Benadrukt de positie van de inkoopafdeling de strategische 

belangrijkheid ervan? .___.,_ _ _._ _ _._ _ ___._ _ __. __ .____. 
Hoe moet het systeem verder ontwikkeld worden zodat inkoop een 7 

belangrijke strategische rol blijft of gaat spelen in het bedrijf? 
6 5 4 3 2 0 

2.3 Bevordert de organisatiestructuur het be"invloeden van de relevante I I I I I I I I 
partijen in het systeem door inkoop? .1-----1-. ----1-.-~.1-----1-. ----1-.-~.1-------1. 

2.4 Is onze inkooporganisatie geschikt om te gaan met snelle 
veranderingen in de inkoopmarkt? .___.,__ _ _._ _ __._ _ _._ _ ___._----''----' 
lnfo-systeem 

2.5 Ondersteund het huidige info-systeem het inkoopproces 
voldoende? 
Wat zijn hierbij de knelpunten? 

2.6 Is het huidige info-verzamelingssysteem over inkoop flexibel 
genoeg om in te springen op nieuwe informatie? 
Personeel 

2.7 Voldoet het huidige inkooppersoneel aan de eisen? 
Welke eisen stellen we van het inkooppersoneel? 

Welke training heeft het inkooppersoneel nodig? 

lntegratie lnkoop 
2.8 In hoeverre is inkoop betrokken bij de ontwerp-fase van het 

produkt? 
2.9 Zijn bij de produkt-marketing strateg ie de toeleveringsaspecten 

genoeg overdacht? Bv door inkoopaspecten vroeg bij de 
produktontwikkeling te betrekken? 

2.1 O Kan inkoop bijdragen tot een betere bedrijfsplanning? 
Hoe dan? 

Bijlagen 

6 

I 
7 6 

I I 
7 6 

5 4 3 2 0 

I I I 
5 4 3 2 0 

I I I I I I 
5 4 3 2 0 

9 



STOA~® 

3 Ontwikkelingen (inkoop - verkoop) 
3 .1 Welke technische ontwikkelingen in de traditionele en niet

traditionele marktsectoren die onze toeleveringsmarkt be'invloeden, 
zijn in aantocht in de komende 5 jaar? 

3 .2 Welke bedreigingen of kansen zullen zulke ontwikkelingen 
opleveren voor de toeleveringsmarkt? 

3 .3 Welk effect hebben voorspelde veranderingen op de 
bed rijfsstrateg ie? 

3 .4 Welk veranderingen verwachten we in de inkoopkosten? 

4 
4 .1 

Make or buy Ja, geheel van 

5 
5 .1 

Worden make or buy beslissingen systematisch overwogen? 
Welke historische make or buy beslissingen moeten warden 
als men kijkt naar de huidige ontwikkelingen? 

Supply Chain 
Wat is de postitie van he! bedrijf in de produktie-keten? 

herzie 7 

5 .2 Is er samenwerking met leveranciers over produktieverbetering? 

5 .3 Is er samenwerking met klanten over produktieverbetering? 
5.4 Hoe zullen ontwikkelingen in de inkoopmarkt de afzetmarkt 

beinvloeden? 

6 lnkoop Marktonderzoek 
6 .1 Word! er structureel inkoopmarktonderzoek verricht? 

Wat voor inkoopmarktonderzoekactiviteiten word! er op he! moment? 
verricht? Welke middelen zijn er hiervoor? 

Hoe kunnen we deze activiteiten koppelen aan produktontwikkel ing 
en marketing-activiteiten? 

6.2 Welke bedreigingen en kansen zijn er in de inkoopmarkt? 

6 .3 Welke acties warden er ondernomen bij toenemende spanningen op 
de inkoopmarkt? 

6.4 Word! er structureel nagedacht over inkoopsubstitutie? 

6 

6 

Ja, gehee l va n 
Leveranciersvragen toepassing 7 

7 .1 

7 .2 

Algemeen 
Is de onderneming zo georganiseerd dat een goede selectie van 
leveranciers m ogelijk is? 
Vormt leverancierskwaliteit een wezenlijk beoordelingspunt van 
onze inkoopafdeling? 

7 .3 Is de leverancier in ans ge'interesseerd als duurzame 
7.4 lnformeren wij de leverancier regelmatig over onze 

toekomstplannen? 
7 .5 Vormt leveranciersbeleid een onderdeel van ans bedrijfsbeleid? 
7 .6 Betrekt de leverancier ans regelmatig bij zijn toekomstplannen? 

specificatiefase 
7 .7 Worden leveranciers betrokken bij he! ontwerp-proces? 

Selectiefase 
7 .8 Worden leveranciers eerst aan een grondige verkenning 

onderworpen alvorens er orders warden geplaatst? 
7 .9 Worden resultaten van leveranciersbeoordeling hiervan met de 

le veranciers besproken ? 
7 .10 Worden in geval van onbevredigende resultaten correctieve 

maatregelen mat de leverancier besproken en vastgelegd? 
7 11 Worden correctieve maatregelen regelmatig op realisatie getoetst? 

7 12 Is er een formele leveranciersselectie procedure, welke is 
gebaseerd relevante kostengegevens? 
Kernvragen met be trekking tot de Cantractering . 

7 .13 Voorziet he! contract met de leverancier in een duidelijke behoefte
om schrijving? 

7 .14 Is de prijsstelling gebaseerd 'open-calculatie' 
Kernvragen met betrekking tat Ordering , Levering en 
Orderafhandeling 

7 .15 Worden alle goederen geleverd na dat inspecties en beproevingen 
zijn doorgevoerd? 

Bijlagen 

7 

6 

6 

Sams van 

5 4 

5 4 

5 

5 4 

S om s va n 
toepassing 

5 

4 

4 
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Nee , niet van 

3 2 

3 

2 

3 

2 

Nee, nie t van 
to epassing 

3 2 

N ooit over 

0 

0 

0 

N ooit over 
nagedacht 

0 
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Bijlage 6 Voorbeeldformulier voor bepaling van toeleveringsrisico 

1. Complexiteit van het 
produkt 
laag ............... hoog 
2. Aantal mogelijke 
leveranciers 
>20 ................ 1 
3. Leveringstermijn 
uren ........ . ..... maanden 
4. Schaarste 
A>>V ........... A<<V 
5. Noodzaak voor 
samenwerking 
laag ............ . .. hoog 
Indicator 

6. Invloed op kwaliteit 
eindprodukt 
weinig ............ veel 

- Strategische Kwetsbaarheid -
1 2 3 4 5 6 7 8 

Andere criteria welke volgens u de variabelen bepalen: 

Opmerkingen: 

Bijlagen 
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10 Resultaat 
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Bij het invullen van het formulier op de vorige bladzijde moet met het volgende rekening gehouden worden: 

Strategische Kwetsbaarheid: 
De essentie van deze variabele is <lat er bepaald moet worden wat de invloed van een bepaalde inkoopgroep is op de 
strategische doelstellingen van de ondememing. Meestal zijn <lit de inkoopkosten, maar het kan ook de kwaliteit van het 
eindprodukt ( of -dienst) zijn. 

Toeleveringsrisico: 
Bij deze variabele gaat het er om, <lat er in kaart wordt gebracht hoe groot het risico is dat een inkoopprodukt niet of niet 
tegen verantwoorde condities geleverd wordt. 

Er kunnen veel verschillende criteria worden gebruikt om de twee variabelen te bepalen. Welke nu de juiste criteria zijn, is 
vaak afhankelijk van de onderzochte inkoopgroep of de doelstellingen en de situatie van het bedrijf. Er is gekozen voor de 
volgende: 

1. Complexiteit van het produkt 
Het produkt kan heel complex zijn doordat het uit veel onderdelen bestaat of omdat het een gespecialiseerd produkt is. 
Hiertegenover is een gestandaardiseerd produkt <lat met grote getale gemaakt wordt, natuurlijk zeer makkelijk verkrijgbaar. 
Ook diensten kunnen heel makkelijk uit te voeren zijn of juist door heel gespecialiseerde uitvoerders worden gedaan. 
2. Aantal mogelijke leveranciers 
Dit zijn het aantal leveranciers waarbij u produkt eventueel kunt kopen. Als <lit er maar weinig zijn zal <lit een hoog 
toeleveringsrisico met zich meebrengen omdat het wegvallen van een leverancier er voor kan zorgen <lat een produkt niet 
voldoende geleverd kan worden. 
3. Leveringstermijn 
Produkten met een lange leveringstermijn hebben over het algemeen een grotere kans om er niet op tijd voor de produktie 
zijn dan de spullen die binnen het uur er kunnen zijn. 
4. Schaarste 
Bij <lit criteria wordt er gekeken naar de marktsituatie van vraag (V) en aanbod (A). Als bijvoorbeeld de vraag veel groter is 
dan het aanbod (V>>A) dan zal het risico op aanlevering van de produkten tegen de juiste condities (prijs, levertijd, enz.) 
groot z~jn. Dit geeft dus een hoge toeleveringsrisico. Bij seizoensinvloeden wordt er verwacht het gerniddelde te nemen. 
5. Noodzaak voor samenwerking 
Het kan zijn <lat voor het vervaardigen van een produkt intensieve samenwerking nodig is met een onderaannemer of 
leverancier. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen van het produkt (specificaties) ofvoor het nauwkeurig bepalen van het 
werkbestek. Als <lit zo is, dan is men meer afhankelijk van zo'n leverancier zodat het toeleveringsrisico groter is. 
6. lnvloed op de kwaliteit van het eindprodukt 
De kwaliteit van een ingekocht produkt kan veel of weinig invloed hebben op de kwaliteit (inclusief de snelheid) van het 
produkt wat Stork ICM produceert. Zo zal een slecht potlood geen invloed hebben op de kwaliteit en een ingehuurde 
werkvoorbereider die niet voldoet wel. 

LET OP!: Een criteria kan van zichzelf een lage waarde hebben, maar <lat kan dan wel een hoge waarde voor het 
toeleveringsrisico opleveren. Zo zal bij een hoog aantal mogelijke leveranciers een laag getal voor het toeleveringsrisico 
opleveren. 

Er is daarbij ook gevraagd welke criteria volgens de inkopers de variabelen voor Stork ICM bepalen. Daamaast is gevraagd 
om bij de opmerkingen aan te geven de waardes per produkt in de groep zo sterk afwijken zodat ze duidelijk op een andere 
positie in de matrix zouden worden geplaatst. Ter verduidelijking zijn er op de formulieren ook enkele voorbeelden van 
belangrijke leveranciers van de inkoopgroep weergegeven. 
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Bijlage 7 Strategische aanbevelingen per segment 

Algeme11e itrategieen 

Hoofdactiviteiten 
en strategieen 

Benodi de in ormafie 

Aantal bronnen 

Supply Management, Technische Cooperatie, Competitive Partnering. Soll!cingManagemen~ Beschikbaarheid gi!anderen, Zekerstellen Materials Managemen~ Prijsreducties nasueven, 
Partnership loelevering. Concumntiestelling. Verde el en heers 

Traditionele Inkoop, Systems Con!!acting. Bestelproces 
saneren 

• Creeren van planmatige samenwerking * Veiligstellen inkoopbehoeften op korte en lange temiijn * Behalen van 'best deal in de mi!kt • Vemiinderen log,:stieke beheerslast 

• Creeren van wederzijdse betsokkenheid * Ontwikkelen van toeleveringsallematieven * Optimaliseren bestelprocedll!e 

*Nauwkeuri e_vraagvoorspellin_~------------+-•-N_au_w_ke~urige_inschattingtoekomstigeinkoopbehoeften *UitJluttenvansubstitutiemo e_ .. ,kh_ ed_en _____ -+*_A_s_so_111m_· _en_ts_s_tsa_te~·ee_ .. n_+_i!tik_._e_lm_an_a_~e_m_en_t __ --1 

• Goede risico-analyse * Risico-analyse gericht op vaststellen belangrijkste knelpunten in * Periodieke herallocatie inkoopvolumes * Pll!chasing Process Reeng,:neering 
de toelevering op korle , rniddellange en lange termijn 

• Contingency-planning 

• Zorgvuldige leveranciersselectie 

• Iniicht in de toeleveranciers van leveranciers 

• Gedetailleerde mi!kt-analyse 

• Ontwikkeling van lange termijn relaties 

• Conttact staggering 

• St:ateg,:sche allianlies 

* Intense communicatie op hoogniveau 

*Make-or Buy' beslissingen 

• Opvolgen van investeringsactiviteiten 

• Early Supplier Involvement 

• Uitwisselingkennis en deskundigheid op verschillende niveaus 

• Gedetailleerde mi!klinformalie 
• Len e le "n vraa en aanbodinformatie en !:ends 
• Goede concunentie informatie 
• Kostencll!Ven van de industrie 

act 

a!!di e onderdelen 

*Contingency-planning. vootbereiden van actiemaat:egelen indien * Optimaliseren ordergroottes 
vast estelde risico's rich voordoen 
• Actief onderzoeken van mogelijke altematieve * T !Igel pricing 
toeleverin sbronnen 
• Leverancierscont:ole • Acliefpi!liciperenin onderhandelingen 

• Volume verzekering • Diepgaande leveranciers- en marldkennis 

* Bet:eff'ende i!tikelen uit bet onlwerp verwijderen * Kostenmodellen 

• Prijsinformalie uitwisseling 

• Samenwerken op hoger overkoepelend niveau 

• Diepgaande kennis procestechnolog,:e leverancier • Raamcont:acten bij zgn voorkeur!everanciers 

• Veiligheidsvo onaad aanleggen 

• Transport in eigen beheer 

• Veiligslellen materiaalb ehoeften leverancier 

* Zeer oede mi!klinformatie * Goede mi!klinfo!lllatie 
• Korie tot rniddellan e temu·n vraa 

• Voonaadkosten 
• Onderhouds lannen 
Costsnana ement en bet:ouwbi!e bevoonadin 
Wereldomvallend, voomame "knieuwe leveranciers atseli'ke 
V ariabe~ alhanke ·· van beschikbaarheid vs. flei:ibiliteit 
Gedecent:aliseerd, mail cen!!aal ecoordineerd 

Midde 
Overvl 

In voordeel leverancier In voordeel van ei en ondemernin 
Meerdere bronnen zoeken Meerdere bronnen 
Voomameli'k es ecificeerde materialen, handelsi!tikelen mix van verbruiksi!tikelen en es ecialiseerde materialen 
Unieke reserve onderdelen Com onenten 
Metalen, h materialen, toe eleverde diensten Elektrische motoren, stooklolie, com uterhi!dwm 

• Uitbesteden materiaalbeheer en inkoopfunctie 

• Delegeren van bestelfunctie aan gebruikers, wa!!moge~ 
en efficient 
• Produktstanda!!disatie 

• Afschaffen van i!tikelen/ leveranciers 

• Aanleggen i!tikelcatalogus 

* Elect:onificatie t:ansactieprocessen (E-commerce, EDQ 

* Vemiinderen van het aantal factll!en 

• Ontwikkelen vanhaalbonnen systeem 

• Goede mi!ktoverzicht 

• Juiste voorraad-en bestelniveaus 

Verschillend 
Afbouwen aantal bronnen 
Verbruiksi!tikelen, enkele es ecificeerde materialen 
Kantoori!tikelen 
Stalen staven, reserveonderdelen 

Bijlagen afstudeerverslag : Ontwikkeling van een gedifferentieerde inkoopstrategie bij een 
projectgewijze onderneming 
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Bijlage 8 Voorbeeld van vragenlijst voor het intern overleg 
1. Kranen 
(Hetboom/strategisch produkt) 

Stork ICM B.V. 

Deze inkoopgroep wordt ook wel beschreven als horizontaal en verticaal transport. Er 
wordt mee bedoeld het verplaatsen van materieel door ingehuurde machines op de 
werkplek zelf. Commoditynummers: 1751-1759 

Wat zijn volgens u belangrijke kenmerken/problemen/knelpunten die betrekking hebben 
op het inkopen van dit produkt? 

Classificatie 

Portfolio analyse Hoofdcommoditygroep 1 : Sub Contracting I Uitbesteden 

Aandeel in het 
totale inkoopvolume 

1% 

Metaalbewerklng 

Elektrotechnische lnstallateurs 

Aannemers Bouw & Civiel 

Huur Produktiemiddelen 

Oppervlakte behandelingen 

Montage 

Steigers Keuringen -
Wegvervoer lndustr. reiniging Kranen ~ 
Huur van gebouwen 

Straal -en schilderwerk 

Speciaal transport 

Keten I Hutten 

Posterijen 

Laag 

----------- Toeleveringsrisico 

Complete apparatenbouw 

Zorg voor werkkleding 

Hoeg 

De invulling van de opdracht voor kraan- en hij swerk kan per opdracht verschillen van 
simpel tot zeer complex. Bij deze complexere opdrachten is samenwerking meer een 
noodzaak en daardoor is de toeleveringsrisico hoger dan bij kleinere opdrachten. V andaar 
dater een pijl staat in de figuur. Het nog niet duidelijk ofwe het inkoopprodukt als 
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hefboomprodukt of als strategisch produkt beschouwd moet worden. Bij de vragenlijst is 
dus rekening gehouden met een classificatie in allebei de groepen. Nu zijn er per segment 
specifieke aanbevelingen te doen over een te volgen strategie. In de onderstaande tabel 
moet u aangeven in welke mate u het eens bent met de voorstellen door een kruis in het 
juiste vakje te plaatsen. 

Vragen: Jal Neel 
Mee eens Mee oneens 

1. Vind u dat Stork ICM intensieve lange-termijn relaties 
met leveranciers aan moet gaan? 
2. Vind u dater veel inspanningen moeten worden verricht 
om de scherpste inkoopprijzen te krijgen? 
3. Bent u voor een intensieve informatie-uitwisseling en 
samenwerking met de leveranciers? 
4. Ziet u voordelen in het varieren van het inkoopvolume in 
de loop van jaren over de leveranciers? 
5. Moet Stork ICM meer doen om het werk van de 
leveranciers makkelijker te maken, zodat Stork daar zelf 
voordelen aan heeft? 
6. Moet er zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
raamcontracten bij voorkeursleveranciers? 
7. Vindt u dat de performance van de leveranciers 
uitgebreid moeten worden gemeten? 

8. Waar kan het best worden ingekocht? Plaatselijk Nederland Wereldwijd 

I I I 
9. Wat is de behoefte aan marktinformatie? Gedetailleerd Goed Geen 

I I I 
10. Is het belangrijk dat de leveranciers in de Zeer belangrijk Onbelangrijk 
buurt zitten? I I I 
11. Wat is het benodigde aantal 1 5 >10 
voorkeursleveranciers per vestiging? I I I 
12. Voor hoe lang moet een contract worden 1 kwartaal 1 jaar 2jaar > 5 jaar 
aangegaan? I I I 
13. Waar moet de beslissingsbevoegdheid Centraal Decentraal 
liggen m.b.t. belangrijke beslissingen? I I I 
De belangrijkste vraag is: 
A. Moeten we veel samenwerken met leveranciers en daar een vaste relatie mee 

opbouwen om zo processen te verbeteren, wat hogere inkoopprijzen met zich mee kan 
brengen? 

of 
B. Moeten we proberen de 'best deal' en scherpste prijzen in de markt te krijgen, door 

bijvoorbeeld leveranciers tegen elkaar uitspelen? 
of 
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C. Moeten we intensieve samenwerking aangaan met 1 a 2 leveranciers voor de zware 
complexe opdrachten en voor de simpelere opdrachten meerdere leveranciers tegen 
elkaar uitspelen? 

A I B I C ( omcirkel wat van toepassing is) 

Wat ziet u zelfverder als een goede strategie, m.a.w. wat zou u verandert willen zien? 

Machtsposities 
Ook de machtsverhoudingen kunnen betrokken worden bij het maken van 
verbeteringsaanbevelingen. In dit verband worden de volgende vragen gesteld: 
( een globale schatting is voldoende) 

1. Hoeveel benut de leverancier gemiddeld zijn Meestal onderbezet Meestal overbezet 
eigen capaciteit? I I I I 
2. Wat is het gemiddelde marktaandeel van een 0-5% 40-50% 100% 
leverancier? I I I I 
3. Hoeveel pro cent van de omzet van de 0-5% 40-50% 100% 
leverancier wordt door Stork ICM afgenomen? I I I I 
4. Wat is volgens u de macht van de eigen hoog middel laag 
ondememing t.o.v. de leveranciers? I I I I 

Kosten analyse 
Om later na te gaan wat welke acties het meeste effect opleveren en wat dit effect zal zijn, 
zijn de volgende vragen stellen over kosten en inkoopinspanningen interessant: 
Wat is de gemiddelde prijs per opdracht? 
Hoe vaak wordt een opdracht verstrekt? _ ______________ _ 
Hoeveel tijd is men gemiddeld kwijt per bestelling? ____________ _ 
Hoeveel tijd bent u kwijt aan andere inkoopactiviteiten gerelateerd aan het inkopen van 
deze dienst? - ---------------------------
Hoe vaak gebeurt het dat de leverancier niet de gewenste kwaliteit levert? 

Wat zijn de gevolgen hiervan? 

Wat zijn volgens u de gevolgen van een fout gemaakt door een leverancier? 
(Men zou bijvoorbeeld ook rekening met vermindering van flexibiliteit, goodwill/imago 
bij klant, kosten van late oplevering aan klant.) 
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Hoe vaak wordt zo'n fout gemiddeld begaan? ___________ _ 

Bijlagen 17 



ST□R~® Stork ICM B.V. 

Bijlage 9 Strategiebepaling via machtspositionering [Kraljic, 1983] 

Deze bijlage toont welke strategische consequenties er te binden zijn aan het 
positioneren van een inkoopprodukt in een matrix waarin de machtsverhoudingen van de 
leverancier en de eigen ondememing worden meegenomen. Het is een samenvatting uit 
het literatuuronderzoek naar het onderwerp [Tielen, 1999] 

Machtspositiematrix [Van W eele, 1994] 

Macht van de eigen 
onderneming ten 

opzichte van 
leveranciers 

Hoog 

Middel 

Laag 

Laag Middel Hoog 

Macht van leveranciers ten opzichte van eigen onderneming 

Bij de machtpositioneringsmatrix moet voor inkoopprodukten de relatieve waarde ('laag' , 'middel ' , 
'hoog ' ) van twee asvariabelen bepaald worden. Dit gebeurt dan weer met behulp van enkele indicatoren. 
De eerste variabele die gebruikt wordt is 'de macht van de eigen ondememing ten opzichte van de 
leveranciers'. De tweede variabele is 'de macht van de leverancier ten opzichte van de eigen onderneming'. 
Het gaat volgens Kraljic uiteindelijk om een afweging tussen de onderhandelingsmacht van de leverancier 
en de eigen sterkte als klant. Het is een sterkte/zwakte-analyse van de eigen positie en die van de 
leverancier(s). De indicatoren zoals Kraljic e.a. die aangaf om de waarde van variabelen te bepalen staan 
vermeld in de onderstaande tabel. 

Leverancierssterkte Ondernemingssterkte 

Marktgrootte ten opzichte van de capaciteit Inkoopvolume 
Marktgroei ten opzichte van de capaciteitsgroei Vraaggroei ten opzichte van capaciteitsgroei 
Capaciteitsbenutting of knelpuntrisico 's Capaciteitsbenutting 
Marktstructuur Marktaandeel ten opzichte van concurrenti en 

kopers 
Rentabiliteit (ROI en/ofROC) Rentabiliteit van de eindprodukten 
Kosten- en prijsstructuur Kosten- en prijsstructuur 
"Break-even" -stabiliteit Kosten van een 'niet levering' 
De uniciteit van bet produkt en technologische stabiliteit De eigen produktie vaardigheden 
Marktentree barriere Entreekosten van nieuwe bronnen/ zelf maken 
De logistieke situatie (kosten en complexiteit van transport De logistieke situatie 
en opslag) 
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Strategische consequenties 
In de matrix staan de segmenten aangegeven waarvoor aparte strategieen zijn aan te bevelen. De drie 
basisstrategieen zijn: 

'Oogst'-strategie: 
Bij deze strategie wordt de samenwerking in feite aan de leverancier opgedrongen. Er kan een agressieve 
inkoopbenadering worden toegepast. 

'Evenwicht'-strategie 
In deze situatie overheerst noch de ene noch de andere partij de relatie. Beide hebben een gelijk belang bij 
het instandhouden van de relatie en zijn voor de andere partij een belangrijke zakelijke partner. In deze 
situatie heeft een partnershipprogramma kans van slagen. Het past om relaties met leveranciers niet te 
verstoren. Men kan trachten om de samenwerking met de leverancier op het gebied van 
kwaliteitsverbetering, doorlooptijdverkorting, en innovatie gericht te intensiveren. Volgens Van Weele is 
de evenwichtssituatie de juiste situatie voor samenwerkingsrelaties. 

'Diversificatie ' -strategie 
De inkoper zal er voor moeten zorgen om een goede relatie met de leveranciers te ontwikkelen op zodanige 
wijze dat hij de behoefte op lange termijn veilig stelt. In principe Iijkt <lit op de genoemde strategie voor 
knelpuntprodukten. Er zal gericht gezocht moeten worden naar nieuwe leveranciers, dan we) vervangende 
materialen. In beide gevallen zal actief marktonderzoek noodzakelijk zijn. Men kan beslissen om de tot nu 
toe gekochte produkten in eigen beheer te gaan vervaardigen. 

De strategieen worden verder verduidelijkt door de onderstaande tabel. Daarin staan voor de twee uiterste 
strategieen per beleidsaspect de beoogde acties weergegeven. 

Basisstrategieen [De Boer, 1996) 
Belcidsaspect Oogststrategie Diversificatiestrategie 
Volume Spreiding over leveranciers Centralisatie 
Prijs Actief afdingen op prijzen 'Low-profile ' -benadering 
Contract 'Spot'-kopen (Meer )j aarcontracten 
Nieuwe leveranciers Contact houden Actief zoeken 
Voorraden Laag houden Strategische voorraden aanleggen 
Zelfmaken Vermijden Overwegen 
Substituten Niet actief aandringen Actief zoeken 
Waarde-analyse Door leveranciers laten uitvoeren Zelf uitvoeren 
Logistiek management Minimaliseren van kosten Voldoende voorraad aanleggen 
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Bijlage 10 Oorspronkelijke crediteurengegevens 

comm oomm_oms naam plaats isoland rijnmond nrd-ho11 veghel noord 
0111 stalen buizen BARTHEL KG DUSSELDORF DE 
0111 stalen buizen BEA NEDERLAND av OUD-BEIJERLAND NL 
0111 stalen buizen Combulex Sulzen BV VIANEN NL 1.537 
0111 stalen buizen Leeu..ven Buizen van BV ZWIJNDRECHT NL 113.553 34.430 7.901 241.046 
0111 stalen buizen LEEUWEN PRECISIE VAN DEVENTER NL 1.266 
0111 stalen buizen LUBECK ST AALHANDEL HODGE ZWALUWE NL 5.252 269 
0111 stalen buizen ODSbv RIDDERKERK NL 
0111 stalen buizen ODS/Hoogovens Handel BV BARENDRECHT NL 1.154 2.842 3.551 
0111 stalen buizen RESISTOFLEX av WAALWIJK NL 3.108 
0111 stalen buizen ST AALMARKT av SON NL 1.294 
0111 stalen buizen STEUER NED. PIPING SERVICE SLIEDRECHT NL 
0111 stalen buizen TEHAM-PONGERS av HENGELO NL 2.078 
0111 stalen buizen Thyssen Nederlard av VEGHEL NL 131.626 152.166 13.706 
0111 stalen buizen WITZENMANN GMBH WERDAU DE 
0111 stalen buizen ZOMEREN VAN BUIZEN av MILL NL 478 
0113 gietijzer BABCOCK DEUTSCHE WERKE AG OBERHAUSEN DE 
0114 stalen pers- en smeedprodukten ELCEESTAAL av DORDRECHT NL 884 
0114 stalen pers- en smeedprodukten OVING SMEDERIJ SCHOONEBEEK NL 80.612 
0114 stalen pers-- en smeedprodukten SNELST AAL av HAARLEM NL 19.116 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijwerk) ANCOFER NEDERLAND av OOSTERHOUT NL 324 2.158 2 .964 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijwerk) HOOGOVENS STAAL INFRA IJMUIDEN NL 64.034 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijw"erk) MCB Metaalcompagnie Brabant BV VALKENSWAARD NL 113 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijwerk) PRINS av STAALH. SNIJBEDR. SASSENHEIM NL 4.361 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijwerk) SLOEST AAL av VLISSINGEN NL 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijwerk) STAALIMEX BREDA NL 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijwerk) THIELCO STAALINDUSTRIE REUVER NL 760 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijwerk) WALDRAM STAAL av ZALTBOMMEL NL 3,312 2 .087 
0115 stalen plaatmateriaal (incl. snijwerk) WIJNEN A.P. VAN STAALHANDEL WOLPHAARTSDIJK NL 
0116 stalen profiel / staf BOHLER av AMSTERDAM NL 
0116 stalen profiel / staf CL STAAL av DORDRECHT NL 1.609 
0116 stalen profiel / staf GEURTS-JANSSEN BA VENLO NL 
0116 stalen profiel / staf MCB Metaaloompagnie Brabant BV VALKENSWAARD NL 676 
0116 stalen profiel / staf STAALIMEX BREDA NL 

enz. 
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Bijlage 11 Aanpassing van de crediteurengegevens 

In deze bijlage staat hoe de crediteurengegevens zijn veranderd, om zo de 
betrouwbaarheid van gegevens te verbeteren en ze beter aan te passen aan de doel van de 
analyse. Hiervoor worden eerst de kritiekpunten gegeven op de gegevens. Daama is 
aangegeven hoe de gegevens zijn aangepast. 

Kritiek op crediteurengegevens: 

• Er zijn veel crediteuren die niet ingedeeld zijn onder commoditynummers. Dit is ongeveer 25% van het 
totaal aantal leveranciers. 

• Andere Stork werkrnaatschappijen worden onderverdeeld onder een commodity nummer. Zij worden 
niet ingedeeld in de inkoopgroepen. 

• Als leveranciers meerdere soorten produkt leveren worden ze toch vaak bij maar een groep ingedeeld. 
Bij de gegevens van 1998 is dit verbeterd, door meerdere leveranciers te verdelen over enkele 
commoditynurnmers. 

• Niet alle crediteuren en commoditynummers stellen inkoopprodukten voor. Er worden bijvoorbeeld 
ook belastingen en inteme verrekeningen ingedeeld. 

• Er worden sommige facilitaire kosten van de Business Unit STS ook bij de gegevens betrokken, omdat 
ICM de administratie van STS ook bijhoudt. 

• Door de projectmatige activiteiten van ICM kunnen de betalingen van de klant en het betalen aan 
leveranciers veel verschillen in de tijd, zodat de verkoopomzet in het ene jaar kan zijn gegenereerd met 
inkoopomzet uit een antler jaar. Dit kan de inkoopquote bei:nvloeden. 

Naar aanleiding van de kritiek op de cijfers en met in het achterhoofd het doel van de analyse zijn de 
volgende stappen ondemomen: 

- Belangrijke Stork bedrijven ingedeeld onder com. nrs 
- Belangrijke Niet ingedeelde Crediteuren ingedeeld onder com. nrs. 
- Sommige Crediteuren verdelen over com. nrs. (Inleen Personeel) (niet '98) 
- Optellen per com. nrs. 
- Belastingen / Sociale lasten / Inteme Verrekeningen eruit halen 
- Enkele com. nrs. samenvoegen 
- Onbelangrijke groepen elimineren 
- Per groep het aantal leveranciers aangeven 
- Per groep toeleveringsrisico aangeven 

- In 1998 zijn voor bepaling van het aantal leveranciers sommige crediteuren die verdeeld waren over 
verschillende commoditynummers weer als 1 leverancier geteld. In 1997 was dit niet gebeurd en dus niet 
nodig. 

Deze aanpassingen hebben geleid tot de gegevenslijst van bijlage 11. 
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Bijlage 12 Verwerkte crediteurenlijst 
1997 1998 

!i:Qgrrjjiijf;W@ ffJE' 7 @: ... ~il'.~ll!l!:!Jvlffil1I!:T' 11!:t'Wv':aallllll!aaF · .. ii;;ii,rn' .. IJi\/ll171 Laag Mlddel Hoog 
01 Ferro Metalen Totaal 2.485.924 
011 Staal Laag -en Onge/egeerd Totaa/ 1.326.920 33 1.458.613 38 

19,0%~----1----~- ---1 

012 Roestvrij Staal Totaa/ 758.810 12 1.019.172 17 
013 Staal Hooggefegeerd Totaaf 3.217 3 8.139 2 
02 Non Ferro Metalen Totaal 39.891 55.436 39,0%1----~---~---...J 
021 Aluminium Totaaf 15.871 2 28.942 2 
0221 Brons Giet- en Sinterprodukten 0 0 510 
0222 Brons Stafmateriaaf 13.319 11 .240 
0239 Koper I Messing 7.31 5 13.552 1 
0299 Overige Non-Ferro Meta/en 3.386 2 1.192 2 
03 Kunststoffen Totaal 2.741 .938 366.651 -86,6%1----~--- ~---...J 
0319 Kunststof Extrusieprodukten 36.487 3 3.950 2 
0329 Kunststof Pfaatmateriaa/ 6.562 3 1.813 2 
0339 Kunststof Spuitgietprodukten 4.819 2 6.350 
0359 Kunststof Leidingen en Slangen 1.450.613 3 68.066 4 
0399 Overige Kunststoffen 1.243.457 9 286.472 9 
04 Bljzondre Materlalen Totaal 3.680.991 1.225.290 -66,7%1----~----1---...J 
043 lsolatie Totaal 
0431 lsolatiematerialen 72.960 3 2.508 2 
0432 Berubberen 3.373.873 8 1.096.695 10 
0439 Overig lsolatie (excl. berubberen en is 161 .994 5 91 .057 6 
044 Rubber T otaa/ 72.164 6 35.030 6 

! ! ! 
30 Management Ondersteunlng Totaal 
301 Adviesbureaus Totaal 
3011 Technische Adviesbureaus 66.924 2 77.687 3 
3012 Organisatie Adviesbureaus 1.348.826 6 206.948 6 
3019 Overige Adviesbureaus 12.300 3 764.608 5 
3029 Accountants, Juristen, Fisca/isten 16.369 7 43.721 5 
3099 Overige Management Ondersteuning 16.922 3 95.621 3 
31 Personeelszorg Totaal 
3129 Op/eidingsinstituten 356.730 35 282.047 26 
3139 Onderwijsinstellingen 59.923 7 31.475 4 
3159 Werving- en Se/ectiebureaus 20.843 2 523.259 8 
3179 Personeels Representatie I Evenemen 52.068 5 29.210 6 

3199 Overige Personeelszorg 15.961 1 1.795 1 
32 Flnancleel Totaal 
3239 Leasing (geen auto's I computers) 443.884 2 102.395 2 
3249 Verzekeringen 76.577 6 217.948 9 

9999 Nog Nie! lngedeelde Crediteuren Totaal 
Stork Bedrijven (incl. Stork N.V.) 6.492.550 30 5.625.065 23 
Niet Stork Bedrijven 1.577.215 347 2 .258.902 385 

156.284.750 120.781.228 

8099 Stork N.V 4 .059.195 4.065.307 
8021 Stork ICM BV DE MEERN 14.248.087 3.578.541 
9899 Stork ICM interne verrekeningen 12.774.988 ? 

Het volledige bestand is beschikbaar voor de medewerkers van Stork ICM in een Excel-bestand op de IC
afdeling. 
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Bijlage 13 Classificatieformulieren 

Opmerkingen: 
Er wordt gemeld dater verschillende in RVS verschillende varianten zijn in de handel. 
CvdM geeft de volgende voorbeelden voor onderscheidingsgroepen: 
*Fittingen en flenzen 
*De zuivelkwaliteit 
*Speciale fittingen/ koppelingen 
Het grootste gedeelte, standaard varianten, z ijn breed in de markt aanwezig 
en realtief snel verkrijgbaar. 
Enkele speciefieke varianten, zoals bv speciale smeedprodukten, hebben juist een 
lange levertermijn en zijn schaars. 

Enkele formulieren zijn alleen voor de standaard varianten ingevuld, andere geven bij 
sommige indicatoren een range . 

Opmerkingen: 
TN: Nederlandse markt vertoont overcapaciteit. Er zijn Europese mogelijkheden. 
CvdM: Technische mogelijkheden zijn zeer verschillend 
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Opmerkingen: 
TN: Noodzaak voor samenwerking vooral van toepassing op zwaar horizontaal en 
verticaal transport in verband met geringe expertise binnen eigen organisatie. 
JvdZ: Groot hijswerk kan zeer complex zijn. Hoogwerkers en kranen warden zeer 
regelmatig ingehuurd. 

Opmerkingen: 
TN, JvdZ: Het werkvolume in de markt beinvloedt de indicatoren sterk. 
Bij hoge werkdruk in de markt is het zeer moeilijk om voldoende en kwalitatief 
toereikend personeel te vinden. 
Er is ook sprake van seizoensinvloeden. 
Noodzaak tot samenwerken derhalve van strategisch belang. 
CvdM: Volledig afhankelijk van externe marktsituatie. 
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Opmerkingen: 
TN: idem als produktiepersoneel 

Opmerkingen: 
TN: In verband met het ontbreken van expertise binnen ICM is de complexiteit 
van het produkthoog en daardoor is de noodzaak tot samenwerking zeer hoog. 
JvdZ: idem. 
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1. 
2. Aan 

3. Leveringstermijn 
4. Schaarste 
5.Nood 

Opmerkingen: 

4 

3 

4 

5 

3 
4 

Stork ICM B.V. 

TN: Kwaliteit en tijdige beschikbaarheid zijn van direkte invloed op de tijdige 
levering van ons eindprodukt en dus op het rendement. 
Door intensivisering van samenwerken met toeleverancier kan het risicoprofiel 

aanzienlijk warden verlaagd. 
JvdZ: Noodzaak tot samenwerking is hoog, omdat er ook een veiligheidsaspect van 
toepassing is en omdat een steigerbouwer mee moet hoe de steiger te bouwen l.v.m. 
bereikbaarheid. 

Opmerkingen: 
geen 

Bijlagen 
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Opmerkingen: 
TN:De levering van bedrijfskleding is vrij risicoloos. Het onderhoud en distributie is 

echter behoorlijk complex waardoor noodzaak tot samenwerking vrij hoog is. 
JvdZ: Goede kleding is vaak het eerste visitekaartje van ICM. 
CvdM: Na jaren van onderzoek is dit nag steeds ans grootste probleem! 

* De gebruikte gemiddeldes moeten alleen als indicatie worden gebruikt om de waarde 
van een indicator of van de totale toeleveringsrisico te schatten. Er kunnen ( ook 
statistisch gezien) geen absolute conclusies aan worden verbonden. 
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Bijlage 14 Strategiecheck Hooggelegeerd staal en Kantoorartikelen 
+ Machtspositionering Metaalbewerking 

Hooggelegeerd staal (knelpunt) 
Vragen: Mee eens 

I. Mag het veilig stellen van de toelevering van hooggelegeerd staal 2x 2x 
hoge kosten met zich mee brengen? 
2. Moet er actiefnaar nieuwe toeleveringsaltematieven (andere 4x 
leveranciers/ vervangende produkten) worden gezocht? 
3. Moeten er actiemaatregelen worden voorbereid, voor het geval <lat het 2x 
aanbod zal uitvallen? 
4. Moeten we een veiligheidsvoorraad aanleggen? 

5. Is er diepgaande leveranciersinformatie nodig? 1x 2x 2x 
6. Moeten we extra geld uitgeven om de materiaalbehoeften van de 1x 
leverancier veilig stellen? 
7. Moeten we zoveel mogelijk hooggelegeerd stalen produkten 
afschaffen? 

8. Is het maken van een ranking in de klantenlijst nodig? 1x 
(Om aan te geven welke klant het eerst wordt geholpen bij gebrek aan 
het inkoopprodukt) 

9. Waar kan het best worden ingekocht? Plaatselijk Nederland 

1x I I 
I 0. Is het belangrijk <lat de leveranciers in de Zeer belangrijk 
buurt zitten? 1x 1 2x I 
11. Wat is het benodigde aantal I 5 
voorkeursleveranciers per vestiging? 1x I 2x I 
12. Voor hoe Jang moet een contract worden I kwartaal I jaar 
aangegaan? I I 2x 
13. Waar moet de beslissingsbevoegdheid Centraal 
liggen m.b.t. belangrijke beslissingen? I I 3x 
14. Wat is de behoefte voor marktinformatie? Gedetailleerd Goed 

3x I I 2x 

Kantoorartikelen (routine) 
Vragen: Ja / 

Mee eens 

I . Moeten we zoveel mogelijk de bestelprocedure 2x 1x 
optimaliseren/vereenvoudigen? 
2. Moeten we zoveel mogelijk gestandaardiseerde kantoorartikelen 3x 
kopen? 
3. Is het verstandig om aantal facturen te verminderen? 2x 
4. Ziet u een oplossing in het bestellen via het internet? 2x 1x 
5. Moeten we de inkoopfunctie van kantoorartikelen uitbesteden? 

6. Koop zoveel mogelijk produkten bij I leverancier? 3x 
7. Moeten we nog veel kantoorartikelen afschaffen? 1x 1x 
8. Wat vindt u van een haalbonnen-systeem? 1x 
9. Moeten er gedetai lleerd de juiste voorraad- en bestelniveaus bepaald 1x 1x 
worden? 
I 0. Moet de gebruiker alles zelf kunnen bestellen? 

11. Moet er perse via concemcontracten worden ingekocht? 2x 1x 1x 
12. Waar kan het best worden ingekocht? Plaatselijk Nederland 

I I 3x 
13. Is het belangrijk <lat de leveranciers in de Zeer belangrijk 
buurt zitten? I I 

Bij lagen 

Mee oneens 

1x 

3x 

1x 4x 

3x 1x 

3x 

3x 

Wereldwijd 

3x 1x 
Onbelangrijk 

1x 1x 

>JO 

1x 1x 

2jaar > 5 jaar 

1x 

Decentraal 

2x 
Geen 

Nee/ 
Mee oneens 

1x 
1x 3x 

1x 
1x 2x 

3x 

Wereldwijd 

Onbelangrijk 

I 1x I 1x 
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14. Wat is het benodigde aantal 1 5 >10 
voorkeursleveranciers per vestiging? 2x I 2x I I I 
15. Voor hoe Jang moet een contract warden I kwartaal I jaar 2jaar > 5 jaar 
aangegaan? I I 2x I I 1x 
16. Waar moet de beslissingsbevoegdheid Centraal Decentraal 
liggen m.b.t. belangrijke beslissingen? 2x I I I I 
17. Wat is de behoefte voor marktinformatie? Gedetailleerd Goed Geen 

I I I 1x I 2x 

label 8.6: nl:atll'IIII VID' mllllltsv .. · - M6taal/6Wlll'kllo 
1. Hoeveel benut de leverancier gemiddeld zijn Meestal onderbezet Meestal overbezet 
eigen capaciteit? I I 4x I lx I 
2. Wat is het gemiddelde marktaandeel van een 0-5% 40-50% 100% 
leverancier? 4x I lx I I I 
3. Hoeveel procent van de omzet van de 0-5% 40-50% 100% 
leverancier wordt door Stork ICM afgenomen? 3x I 2x I I I 
4. Wat is volgens u de macht van de eigen hoog middel laag 
ondememing t.o.v. de leveranciers? I lx I 3x I lx I 
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Bijlage 16 Kostenanalyse 

KranenHuur 
We gaan voor Kranen huur uit van de volgende basisgegevens: 
Jaarlijks inkoopvolurne: F800.000,-
Jaarlijks aantal bestellingen: 260 (5 per week) 
Kosten van arbeid: F50,- per uur 

Stork ICM B.V. 

Deze zijn geschat met behulp van de inkopers en inkoopcijfers. De kostenberekeningen gaan uit van menig 
veronderstelling en er kunnen kosten over het hoofd gezien zijn. Toch geeft ze globaal een goede indicatie. 

1. Meer samenwerking met leverancier, waarbij er gestreefd wordt naar procesverbetering 
aan beide kanten (bv. het geven van hijsplannen en adviezen) 
Inkoopkosten: 
Het onderhouden van de relatie kost tijd. Stel 40 uur op jaarbasis. 
Dan kost dit 40*50= F2000,- per leverancier. 
Stel er wordt intensiever samengewerkt met 5 leveranciers, dan kost dit FI0.000,- per jaar 
De specificatie-, bewaking-, en nazorginspanningen zullen dalen. 
Stel dit is 10 min. per opdracht. Dan levert dit (50/6)*260 = F2166,- per jaar op. 
Prijs: 
Door kostenverlaging bij de leverancier kan zijn prijs dalen. Een nauwere samenwerking zal echter ook 
meer afhankelijkheid met zich mee brengen. We stellen dus dat de prijzen gelijk blijven. 
Overige kosten: 
Het streven is het verlagen van de uitvoeringskosten van Stork en van de leverancier. 
Stel dit lever levert voor Stork een vermindering van de de produktie-inspanning op van 2 uur per 
opdracht. Dan levert dit F50,-*2*260= F26.000,- per jaar op. 
2. Beter afstemmen van kraancapaciteit en benodigde capaciteit 
Inkoopkosten: 
Er moet beter warden gespecificeerd. Stel dit kost 5 min. per bestelling meer. 
Jaarbasis is dit (1 /12)*F50,- * 260 = F1083,-
Het verspreiden van een betere instructie en tarieven kost ongeveer 20 uur aan arbeid. 
Dit is 20*F50,- = FIO00,-
Prijs: 
Stel dat 1 op de 4 keer een kraan met lagere capaciteit besteld kan warden, en deze kraan is 20% 
goedkoper. Dan levert dit op (800.000/4)*0,2 = F40.000,-
3. Totaal uitbesteden voorbereiding 
Inkoopkosten : 
Het specificeren, bestellen, bewaken en nazorg zal meer tijd kosten. 
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Geschat op 5 min. per bestelling. Dit kost Fl 000,- per jaar. 
Prijs en Overige kosten: 

Stork ICM B.V. 

De vraag is wie het meest effectief en efficient het werk kan doen. Stork of de leverancier. Het uitbesteden 
zal de prijs namelijk doen stijgen, maar de produktiekosten van ICM doen dalen. 
4. Voorbereiding zelf doen 
Idem als 3 alleen dan omgekeerd. 
Aangezien de arbeiders van Stork al op de site zijn, en de sirnpele voorbereidingsactiveiten meestal zelf 
kunnen doen, is dit over de keten gezien voordeliger. 
Bij complexe opdrachten is dit waarschijnlijk anders. 
5. Overbrengen alle kraanbehoefte bij landelijke kraanleverancier 
Inkoopkosten: 
De inspanningskosten zullen dalen, omdat maar met 1 leverancier zaken wordt gedaan. Geschat op 500 uur 
per jaar. Dit levert dus 50*500= F25.000,- per jaar op. 
Prijs: 
Door het totale volume bij een kraanleverancier te brengen is naar schatting 5% van de prijs af te halen. 
Deze leverancier zal echter zal echter bij plaatselijke kraanleveranciers moeten inkopen om aan de vraag 
van Stork te voldoen, omdat ze niet genoeg kranen hebben of omdat de transportkosten anders te groot 
worden. Men wordt ook afhankelijk van I leverancier. De uiteindelijke daling zal rond de I% zitten. 
Dit is F8.000,- per jaar. 
6. Meer gebruik van raamcontracten 
Inkoopkosten: 
Het bestellen kan korter. Stel 10 min. per bestelling. Dit levert F2000,- op per jaar. 
Prijs: 
De p-graad is in 1998 maar 1,4%. Bij gebruik van raamcontracten zal de prijs over het algemeen 5% lager 
liggen. Stel men kan de p-graad verhogen naar 50%. Dan levert dit 800.000*0,05*0,5= F20.000,- op. 
7. Geografisch overzicht van leveranciers 
Inkoopkosten: 
Het genereren van zo'n overzicht kost tijd. Stel 30 uur per jaar. Kosten: 30*50= Fl500,-
Het bestellen en selecteren gaat sneller. Stel IO min. per bestelling. Dit levert dan ongeveer F2000,- op. 
Prijs: 
Het overzicht geeft aan waar de dichtsbijzijnde leveranciers zitten en wat de prijzen zijn. Zo zal een lagere 
prijs kunnen worden behaald. Stel 2,5% minder. Dit levert F20.000,- per jaar op. 
8. Leveranciersbeoordeling 
Inkoopkosten : 
Het beoordelen van de leveranciers zal aanzienlijke extra inspanning vereisen. Hoeveel extra inspanning 
hangt af van de ondersteuning van een goede informatiesysteem en goede procedures. Voor alleen de 
kraanleveranciers zal de inspanning ongeveer IO min. per opdracht zijn, plus 60 uur per jaar 
gegevensverwerking. Dit komt neer op kosten van (50/6)*260 + 60*50 = ongeveer F5.100,- per jaar. 
Prijs: 
Door beoordeling van de leveranciers kan men een beterte prijs/kwaliteit verhouding bereiken. 
Een prijsdaling van 2,5% is mogelijk. Dit levert F20.000,- per jaar op. 
Overige kosten: 
Investeringen in het informatiesysteem: F75.000,- per jaar. Gerelateerd aan alleen het huren van kranen is 
dit hooguit (kraanleveranciers/ tot. aantal leveranciers)* 75 .000= 15/1600*75.000= ongeveer F700,-

De opbrengsten liggen vooral in het kwaliteits- en flexibliteitsverbetering, welke moeilijk in geld zijn uit te 
drukken. 
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Bijlage 15 Aspecten van een Commodityplan SCI 

SCI heeft een standaard ontwikkeld voor water in een Inkoop Aktie Plan voor een commodity (in het 
verslag commodityplan genoemd). Hiervoor is ook gangbare inkoopliteratuur als uitgangspunt gebruikt. 
De inhoudelijke aspecten staan in deze bijlage. Het plan is bedoeld voor concernniveau en gaat over een 
belangrijk strategische produkten. Er valt op dat de meeste aspecten van zo 'n plan ook terug komen in de 
ontwikkelde methode van het onderzoek. 

1. Interne Analyse 
a) Beleid Stork Concern Inkoop 
b) Commodity-analyse 
c) Analyse proces bij Stork Concern Inkoop 
2. Klantenonderzoek 
a) Klantenanalyse 
b) Kritische Succes Factoren 
3. Omgevingstrends 
a) Intern 
b) Extern 
4. Leveranciersmanagement 
a) Marktcijfers 
b) ABC-analyse 
c) Productgroep I leveranciersanalyse 
d) Portfolio analyse 
e) Evaluatie potentiele contractanten 
f) P-graad 
5. SWOT Analyse 
6. Actiegebieden 

Bij de methode van SCI valt verder op dat er wordt gekozen om leveranciers te classificeren in de 
portfolio-matrix. Per leverancier wordt dan aangegeven waarom een leverancier een hoog of laag 
toeleveringsrisico heeft (zoals bv. specialisatie, bekendheid met de organisatie, enz.) . De grens tussen een 
hoge en lage strategische kwetsbaarheid van een leverancier ligt op de F500.000,-
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