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Veel ondernemingen worden de laatste jaren 
geconfronteerd met toenemende klanteneisen 
met betrekking tot de logistiek. Kortere lever
tijden en hogere leverbetrouwbaarheid worden 
door afnemers vaak nog hoger gewaardeerd 
dan een gunstige prijs. Deze verscherpte eisen 
leiden tot een verhoging van de logistieke kos
ten. Een integraal overzicht van de logistieke 
kosten binnen de onderneming ontbreekt ech
ter vaak. Bovendien blijkt dat de bestaande lo
gistieke kostendoorsnedes onvoldoende infor
matie opleveren om gericht te kunnen verbete
ren. Reden voor de werkgroep 'Integraal Logis
tiek Management' van VMF Stork om in con
tact te treden met de vakgroep Bedrijfsecono
mie van de faculteit Bedrijfskunde, Technische 
U niversiteit Eindhoven. Dit contact heeft ge
leid tot de ontwikkeling van een nieuw diagno
se-instrument: De logistieke geldstroomdiagno
se. 

In drie anikelen behandelen we de 
logistieke geldstroomdiagnose. In dit 
eerste artikel gaan we in op het hoe en 
waarom van (toenemende) logistieke 
kosten, mede in relatie tot toenemende 
eisen met betrekking tot flexibiliteit die 
aan vee! ondernemingen gesteld wor
den. Vervolgens bekiiken we de be
staande logistieke kostendiagnoseme
thode en leveren we kritiek. Deze kri
tiek zal uit~angspunt zijn voor het ont
werp van de logistieke geldstroomdia
gnose. 
In een tweede artikel wordt de geld
stroomdiagnose voorgesteld. We zullen 
ingaan op de belangrijkste metingen en 
conclusies die uit de meetresultaten ge
trokken kunnen worden. 
De geldstroomdiagnose is inmiddels ge-

test in negen verschillende Stork werk
maatschappijen. Over de ervaringen be
rich ten wij U in een derde en laatste ar
tikel. 
Vee! ondernemingen zijn de laatste ja
ren geconfromeerd met een soms snel 
veranderende afzetmarkt. Voor vee! in
dustriele ondernemingen betekende dit 
onder meer dat de prijs van produkten 
als afzetinstrument in betekenis afnam. 
Aspecten als kwaliteit, leverbetrouw
baarheid, aanpassingsgraad aan speci
fieke klamenwensen en de snelheid 
waarmee nieuwe produkten op de 
markt gebracht kunnen worden, wer
den relatief belangrijker. Soms is de 
klam bereid wat meer te betalen als aan 
deze criteria wordt voldaan, soms ook 
niet. Deze ontwikkelingen worden ook 

Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, jrg. 6, 1991/4 



NOSE (1) 

we! aangeduid met de' overgang van een 
verko~ersmarkt naar een kopers
markt, of ook we! konweg met 'de dy
namische markt'. 

Kenmerkend voor een dergelijke, dyna
mische markt is dat de omwikkelingen 
moeilijk te voorspellen zijn. Vraagver
anderingen doen zich onverwacht voor: 
en het bedrijf wordt snel afgestraft 
indien men niet terstond reageert op de 
veranderingen. 
Dit terstond en 'ad-hoc' reageren kan 
uit commerciele overwegingen van le
vensbelang zijn. Vanuit de commerciele 
hoek is de roep om t1exibiliteit dan ook 
vanzelfsprekend. maar de laatste iaren 
zien we ook in de techniek en de loais
tiek dat flexibiliteit een belangrijk rl~e-

rna is geworden (zie bijvoorbeeld Ge
racrds e.a., 1989 ). 
In een bedrijf worden dergelijke markt
veranderingen geleidelijk aan merk
baar. Zo zal de complexiteit van de lo
gistieke besturing van een onderneming 
toenemen indien er verscherpte eisen 
worden gesteld_ met betrekking tot le
venijden en/ ot leverbetrouwbaarheid 
door afnemers. Dit leidt tot een aeleide
lijke toename van de logistieke losten. 
Omdat het totaaloverzicht van logistie
ke kosten vaak ombreekt, zal er in eer
ste instamie een ~evoel van onbehagen 
ontstaan. In een der;;elijke situatie pro
been men meer zicht te kriigen op de 
logistieke kosten door biivoorbeeld een 
enkele. 'logistiek moeilijke · order na te 
calculeren. Het kan dan blijken dar de 
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verscherpte klanteneisen met betrek
king tot de logistiek tot dermate vee! ex
tra. niet voorgecalculeerde, logistieke 
kosten geleid hebben dat de order 
eigenlijk als verliesgevend beschouwd 
moet worden. 
Natuurlijk wil dit niet zeggen dat der
gelijke orders in de toekomst maar be
ter nooit meer uitgeleverd moeten wor
den. Dit leidt immers tot ~ood-will ver
lies en op den duur kan dit strategisch 
marktaandeelverlies veroorzaken. Bo
vendien is 'neen verkoof' in de meeste 
ondernemingen vrijwe onbespreek
baar: men zal er bijna alles. zoniet alles 
voor over hebben om een order uit te le
veren. ook a! weet men te7JOren dat de 
orderverliesgevend zal zijn of. ondanks 
::tile mogelijke spoedacties. te laat gele-
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verd zal worden. Dit is natuurlijk niet 
juist, maar vanuit de (zware) commer
cie!e druk wei begrijpbaar. Hoe dan 
ook, het streven moet erop gericht zijn 
om ook logistiek moeilijke orders op 
tijd en met winst uit te leveren. 

De nacalculatie nn een individuele or
der is natuurlijk 'vel illustratief; maar 
voor goede 'awareness' van logisitieke 
kosten is een totaaloverzicht onont
beerlijk. Eerst dan kan het management 
gericht aeries ondernemen om de logis
tieke kosten re verlagen bij gelijkblij
vende externe prestatie (naar de klant), 
of de externe prestatie te verhoo-en 
regen minimale extra inzet van midde
len. 
Het flexibiliteitsbegrip kent vele di
mensies. Omwille van een heldere be
gripsvorming is her noodzakelijk om 
het erg ruime begrip 'flexibiliteit' nader 
te definieren. Het is immers van groot 
belang dat aile logistieke kosten die als 
gevolg van toenemende flexibiliteit ont
staan, in het totaaloverzicht worden on
dergebracht. Afhankelijk van de soon 
flexibiliteit die van de onderneming 
geeist wordt, zullen namelijk (extra) lo
gistieke kosten ontstaan. 
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Daarna gaan we in op de zogenaamde 
'traditionelc' logistieke kostendoorsne
de. Dezc tcchniek is eigenlijk de enige 
bekendc techniek om de logistieke kos
ten van de onderneming in kaart te 
brengen. 
Vervolo-ens zullen we uitleggen waar de 
logistieke kostendoorsnede in gebreke 
blijft. We introduceren hier twee typen 
maatregelen die een belangrijk onder
scheid in logistieke kosten aanbrengen 
als het gaat om logistiek verbeteren in 
een dynamische markt. Als laatste treft 
u een aantal conclusies en slotopmer
kingen aan. 

Flexibilitei~ begripsbepaling 
Logistieke besturing heeft tot taak om 
de afgesproken leveringen op rijd te rea
liseren met een zo gering mogelijke in
zet van middelen. In deze definitie staan 
twee be?.rippen centraal 'op rijd realise
ren' en inzet van middelen'. Om logis
tieke kosten te kunnen beoordelen 
n:_JOeten we dus niet aileen inzet van 
m'iddelen meten maar ook de prestatie. 

De onderneming die oeconfronteerd 
wordt met toegenomen logistieke pres
tatie-eisen zal dus meer middelen moe
ten inzetten om een gelijkwaardige ex
terne prestatie te kunnen leveren. Deze 
externe prestatie meet men in termen 
van levertijd en leverbetrouwbaarheid. 
W aar de extra kosten optreden hangt af 
van het type flexibiliteit dat van de on
derneming wordt geeist. 
Men kan allereerst een onderscheid rna
ken tussen externe en mterne 
flexibiliteitseisen. Externe flexibiliteits
eisen worden vervuld door bet reactie
vermogen van de organisatie in relatie 
tot veranderingen in de vraag naar pro
dukten en diensten. Om snel te kunnen 
reageren, moeten de deelsystemen bin
nen de organisatie, zoals bet produktie
systeem en het logistieke besturingssys
teem flexibel zijn. De interne 
flexibiliteit heeft betrekking op deze 
deelsystemen. In principe is dus niet 
meer interne flexibiliteit vereist dan de 
externe flexibiliteitseisen rechtvaardi
gen. Dit is uiteraard een nogal vrijblii
vende constatering. Immers bij 
onverwachte externe eisen (dynamische 
markt!), kan men natuurlijk nooit het 
minimaal noodzakelijke niveau van in
terne flexibiliteit per deelsysteem 
vaststellen. Een zeker 'overschot' aan 
interne flexibiliteit zal dus van tijd tot 
tijd geaccepteerd moeten worden. Niet
temin moet men zicb tocb realiseren 
dat verhoging van interne flexibiliteit in 
principe door eindafnemers moet wor
den gebonoreerd. 

De externe flexibiliteitseisen kunnen 
~ekarakteriseerd \\·orden met de vol-
gende grootbeden: _ 
-her aantal families dat een bedrijt in 

het assortiment voert; een familie is 
een aggregaat van individuele typen 
met bepaalde kenmerkende overeen
komsten dat co-ezamenlijk gebruik 
maakt van dezelfde fabricagefacilitei
ten; 

- de totale vraag naar familieproduk
ten· 

- her' aantal typen binnen een familie; 
- het relatieve aandeel van de vraag 

naar types binnen de familie. 

In de dynamische marktsituatie zullen 
de waa~den van de bovenstaande groot
heden onverwacht wijzigen. Er kunnen 
dan vier basisvormen van externe flexi
biliteitseisen onderscbeiden worden: 

1. Famili~/Zexibiliteit wordt gedefi
nieerd als de mogelijkbeid bij gelijkblii
vende externe prestaties gebeel nieuwe, 
nog niet eerder voortgebrachte produk
ten met de bestaande fabricagefacilitei
ten te vervaardigen. Voor een gegeven 
familie, die men reeds in het assorti
mem voert, veranderen de karakteris
tieke grootbeden niet; dat wil zeggen 
dat de bestaande produkten ongewij
zigd verkocht worden. 

2. Typejlexibiliteit betreft de mogelijk
beid om de bestaande vaste produktie
capaciteit aan te passen aan een veran
derd vraagpatroon van produkttypes 
binnen een familie. Men moet hierbij 
denken aan bet volgen van de product
life cycle van een produktfamilie, waar
bij voor een zekere (korte) periode de 
totale vraag constant is, maar het totale 
aantal typen binnen de familie toe
neemt. Dit is bet geval aan bet einde van 
de product-life cycle van de familie (ein
de van de rijpheidsfase, begin van de 
vervalfase). In deze fase stagneert de 
~roei in de vraag naar produkten; om 
het marktaandeel te behouden zal men 
bet aantal typen vergroten (zie bijvoor
beeld Kotler (1984) p. 367-372). 

Het is belangrijk dat men zich realiseert 
dat het bij deze vormen van flexibiliteit 
gaat om ontwikkelingen die vanuit de 
markt worden geinitieerd. Het gaat hier 
om de ontwikkelin~ van een nieuw type 
of familieop verzoek nn de klant. Daar
naast kan een onderneming uit strategi
sche overwegin~en ook niet klantge
richte ontwikkelinspanningen uitoete
nen. Deze ontwikkelinspanningen val
len ecbter buiten de bovenstaande defi
nitie van logistiek, omdat er nog geen 
afspraken met reele klanten bestaan. 
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3. Mixjlexibiliteit betreft het vermogen 
om met het gegeven produktie-appa
raat zonder marktverlies (gelijkblijven
de externe prestatie) de produktie aan 
te passen aan onverwachte wijzigingen 
in de vraag naar individuele typen bin
nen een tamilie. Hierbij is de totale 
vraag naar de familie als geheel bekend, 
voorspelbaar en constant. De mogelijk
heid om tussen verschillende families, 
gegeven een constante aggregaatvraag, 
de produktie-aantallen van de diverse 
families aan te passen, rekenen we ook 
tot mixflexibiliteit. 

+. Volumejlexibiliteit omvat het ver
mogen om bij gelijkblijvende externe 
flexibiliteit het produktievolume van 
een familie, aegeven het ongewijzigde 
aandeel van de verschillende typen bin
nen deze familie, aan te passen aan de 
actuele vraag. 

Bij de laatste twee typen, dringt de klan
tenvraag dus niet door tot aan de ont
wikkelafdeling. Om de verschillen dui
delijk te onderstrepen, geven we enkele 
voorbeelden. 

Hoe reageert een onderneming op bij
voorbeeld een plorselinge verandering 
in de vraagmix (mixjlexibiliteit)? Laten 
we eens aannemen dat een onderne
ming _op eindvoorraad produceert in 
vaste tabricageseries en in een vaste cy
cius. Een plotselinge, onverwachte mis
verandering in de vraag kan dan leiden 
tot een voortijdig buiten voorraad ra
ken van de plots~ling goed verkopende 
(snellopende) items. Omdat de totale 
vraag bij pure mixflexibiliteit gelijk 
b!ijft, zien we anderzijds dat de onver
wacht langzaam lopende items hogere 
voorraadposities houden dan verwacht. 
Dit laatste kan een zeker risico van in
courant worden met zich meebrengen 
(bederf, technische veroudering). 

Gezien de dreigende neen-verkoop 
(commerciele druk!) zal de onderne
ming 'ad-hoc' ingrijpen in de vaste 
cvclusplanning om met spoed meer 
snellopende items aan te maken. Dit !e
vert steltijdverliezen op, en daarmee 
dus efficiencyverlies. In het geval er 
sprake is van een bottle-neck capaciteit. 
kan een dergelijk steltijdverlies echter 
niet meer 'ingehaald' worden zonder de 
capaciteit tiidelijk uit te breiden. Dit 
kan men bijvoorbeeld doen door tiide
lijk over te werken. of produkten uit te 
besteden. De kosten die het gevolg ziin 
\·an deze maatregelen zijn Jus logistieke 
kosten. }.len ziet in beide gevallen (knel
punt of "een knelpunt) toegenomen lo
c>istieke kosten ten crevo]c>e van mixfle-b b h 

xibiliteit. We gaan er in dit voorbeeld 
dan wei vanuit dat door deze aeries de 
externe prestatie (levertijd/leverbe
trouwbaarheid) gelijk blijft. 
Indien vraagschommelingen van deze 
aard zich blijven voordoen, dan zal men 
in het algemeen proberen de ad-hoc
reacties als hierboven te verminderen. 
Dit kan men bijvoorbeeld doen door de 
logistieke besturingswijze aan te pas
sen. Men kan bijvoorbeeld overwegen 
te investeren in flexibele capaciteit met 
aanpassing van het logistiek concept 
( Corbey, 1989 ). Deze oplossing kan na
tuurlijk niet meteen ingevoerd worden, 
en zal bovendien een zeker economisch 
risico kennen. Gegeven de dynamische 
markt is men echter onzeker en durft 
niet meteen te investeren. Men zal een 
zekere tijd 'ad-hoc' rea!?eren accepte
ren. Maar, deze tijd van ad-hoc'-reage
ren mag natuurlijk niet te lang duren, 
want ook deze werkwijze brengt, net 
als de investering, extra kosten met zich 
mee! Een goed overzicht van de totale 

-logistieke kosten is dus essentieel, om te 
voorkomen dat de 'ad-hoc'-situatie te 
lang voortduurt. 
Bij typeflexibiliteit kan in de materiaal
stroom eenzelfde situatie ontstaan als 
bij mixflexibiliteit, aileen moeten we 

terdege beseffen dat de doorlooptijc 
van de orders wordt verlengd met he1 
ontwikkeltraject. Vaak zien we dat de 
materiaalstroom te laat start omdat het 
?ntwikkeltraject is uitgelopen. In hct 
tvsieke materiaalstroomtraject is mer 
dan vaak gedwongen om extra midde 
len in te zetten om toch nog op tijd uit 
te leveren. Dit betekent extra logistiekc 
kosten, naast de eventuele extra kosten 
die men a! wegens toegenomen mixfle
xibiliteit heeft. Anderzijds kan men ook 
de engineering capaciteit tijdelijk ver· 
hogen om problemen in de materiaal
stroom te voorkomen. Beide implice
ren extra inzet van middelen om op tiid 
te kunnen uitleveren. 

Bij volumejlexibiliteit ontstaan geen 
problemen door produktietijdverlies 
als gevolg van toegenomen steltijden; 
maar is de maximaal haalbare produk
tiecapaciteit in het geding. In eerste in
stantie betekent dit overwerken, uitbe
steden, pauzesystemen en wellicht de 
inzet van extra ploegen. Voor een over
zicht van deze maatregelen verwijzen 
we naar Theeuwes en De Vos ( 1990 ). 
Op de langere termijn zal men uiter
aard ook investeringen voor uitbreiding 
\·an het machinepark overwegen. 

Het kan voorkomen dat de verscherpte klantenezsen met betrekking tot de logistiek tot vee! 
extra niet voorgecalculeerde lo'!.istieke eisen leiden en dat de order eigenlijk als 

· moet worden beschouwd 
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In her geval van (amilieflexibilireit 
heeft men de prociuktiefaciliteiten niet 
in huis. Dit betekem in eerste instamie 
dat er uitsluitend uitbesteed kan wor
den. Afhankelijk nn de uitslag van een 
maak-koop onderzoek, kan dan op lan
gere termijn besloten worden de beno
digde produktietaciliteiten aan te schat
fen. Extra logistieke kosten kunnen hier 
ontstaan door te late leveringen van roe
leveranciers. 

In de praktijk wordt de onderneming 
meestal geconfromeerd met externe 
flexibiliteitseisen die een mengvorm 
zijn van de vier basisvormen. De dia
gnose zal inzicht moeten verschaffen in 
de logistieke kosten die ermee samen
hangen. Het is dan vanzelfsprekend van 
groat belang dat bii de diagnose aile ex
tra inzet van middelen, dus zowel voor 
mix-, type-, volume- en familieflexibili
teit wordt gemeten. 

Logistieke kostendiagnose 
Er zijn verschillende methoden bekend 
waarop men een diagnose kan maken 
van de logistieke kosten binnen een be
drijf. Deze logistieke kostendia~noses 
verschillen per methode op details. 
maar de opdeling in kostensoorten is 
voor elke methode ongeveer hetzelfde. 
Voor de kostendiagn'ose worden de 
kosten van versch~illende logistieke 
functies onderscheiden: handling, op
slag, transport. voorraad en beheersing. 
Als basis voor de indeling wordt de ma
teriaalstroom genomen. 
Voor het onderzoek naar logistieke 
kosten worden gegevens gebruikt uit de 
budgetrealisatie en de resultatenreke
ning, eventueel aange,·uld met extra in
formatie van budgethouders over ver
deelsleurels. De herkomst van de kos
ten voor handling. extern transport, op
slac•, rente op voorraad. incourantheid 
en beheersing wordt in het navolgende 
uitgewerkt. 

Handling 
De kosten voor handling worden bere
kend aan de hand van gegevens uit de 
budgetrealisatie en schattingen nn 
budgethouders. Cit de budgetten ko
men de gegevens over: 
- afschrijving van hijswerktuigen en 

transportmiddelen: 
- kosten nn reparatie en onderhoud: 
- salaris, overuren en sociale lasten 

voor expeditiemedewerkers; 
- kosten uitzendbureau expeditie; 
- overige hulpkosten. 

Om de salarissen voor intern transport 
te kunnen schatten moer er door bud-
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gethouders binnen produktie worden 
aangegeven welk percentage nn de tijd 
medewerkers bezig zijn met intern 
transport, of hoeveel medewerkers spe
ciaal belast zijn met her intern trans
port. 

Extern transport 
De kosren voor extern transport wor
den geschat aan de hand van de facturen 
van transporteurs. De kosten zijn na
melijk meestal niet terug te vinden in de 
budgetten, maar worden rechtstreeks 
in de resultatenrekening verwerkt. 

Opslag 
De opslagkosten worden berekend met 
~egevens uit de budgetrealisatie. De 
kostensoorten die worden meegeno
men, zijn: 
- salarissen, overuren en sociale lasten 

voor magazijnmedewerkers: 
- hulpm.aterialen en gereedschappen 

magaz11n; 
- k~ntoormiddelen en diversen maga-

ZIJn; 
- kosten uitzendkrachten magazijn; 
- reparatie en onderhoud magazijn; 
- afschrijving eigen magazijnen; 
- doorberekende kosten magazijn van 

derden. 

Voorraden 
De rentekosten van voorraden en on
derhanden werk worden berekend met 
behulp nn gegevens uit de resultatenre
kening. Voorraden die uit marketing-, 
engineering- of service-overwegingen 
worden aan~ehouden vallen niet onder 
de noemer 'logistieke kosten'. Zij wor
den buiten beschouwing gelaten. Ook 
produkten die reeds naar de klant zijn 
verzonden, maar nog in her financiele 
onderhanden werk zitten omdat de 
klant nog niet heeft betaald, vallen bui
ten de logistieke kosten. De voorraad
waarderino uit de resultatenrekening 
(imcgrale kostprijs) wordt in de bereke
nmg overgenomen. 

lncou1·antheid 
De incourantheid wordt berekend met 
gegevens uit de resultatenrekening. 
Daarbij wordt gekeken naar de mate 
waarin gedurende die periode incou
rantheid is afgeboekt. De kosten incou
ram zijn gelijk aan de afname van de 
voorziening incourante voorraad ver
minderd met de schrotopbrengst. 

Voorz1emng incourantc voorraad I AB 
T oename incourant in boekjaar 
Afname incourant in boekjaar I CD 
Schrotopbrengst in boekiaar 

Torale kosten incourant 1 C-D 

Beheersing 
De kosten van beheersing worden bere
kend aan de hand nn g~gevens uit de 
budgetrealisatie en aanvullende infor
matie van budgethouders. De kosten 
van een computerafdeling zijn slechts 
ten dele toe te schrijven aan logistiek. 
De kostensoorten zijn: 
- salarissen, overuren en sociale lasten 

inkoop en planning: 
- kosten uitzendkrachten inkoop en 

plannin{T; 
- overige kosten inkoop en planning; 
- doorbelaste salarissen, overuren en 

sociale lasten computerafdeling; 
- doorbelaste kosten uitzendbureau 

com puterafdeling: 
- doorbelaste kosten van hardware (af

schrijving mainframe); 
- doorbelaste kosten van software. 

Overzicht van logistieke kosten 
Om de relatieve zwaarte nn logistieke 
kosten te kunnen beoordelen ten op
zichte van de overige kosten is een 
maatstaf nodig. Een veel gebruikte 
maatstaf hiervoor is de verhouding tus
sen het totaal aan logistieke kosten en 
de toegevoegde waarde. De verdeling 
van logistieke kosten over de catego
rieen transport, handling, opslag, voor
raad, incourantheid en beheersing 
wordt eveneens in 'taartpunten' zichr
baar gemaakt. Een voorbeeld van de 
kostendoorsnede staat in figuur 1. 

Beperkingen tegen een logistieke-kosten
doorsnede 
W' e moeten hier we] enkele kritische 
kanttekeningen plaatsen bij het gebruik 
van de maatstat logistieke kosten/toe
gevoegde waarde om bedrijven te verge
lijken, bijvoorbeeld met een branche
gemiddelde (zie figuur 1). De waarde 
van deze maatstaf kan namelijk door 
meerdere factoren worden belnvloed. 
Ten eerste zijn er verschillende ext erne 
oorzaken zoals de marktsituatie en het 
type produkt dat de klam wenst. Daar
naast zijn er de interne oorzaken zoals 
het produktieproces en de inrichting 
van de logistieke besturing. Maar ook in 
de definiering van logistieke kosten bin
nen bedrijven kunnen verschillen zit
ten. Dit maakt een vergelijking tussen 
bedrijven riskant, omdat bijvoorbeeld 
'goede' bedrijven ten onrechte kunnen 
denken dat ze loaistiek goed presteren 
waardoor de prikkel tot verbetering uit
blijft. Het omgekeerde geval kan zich 
natuurlijk ook voordoen. 

Ook de opsplitsing van kosten naar di
verse 'logistieke kostensoorten' is vat
baar voor kritiek. Weliswaar kan een 
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Figuur I. Voorbeeld van een logistieke kostendoorsnede 

kostendoorsnede binnen her manage
ment team 'awareness' kweken voor 
her verschijnsel logistiek, maar in de 
doorsnede ontbreken concrete aanwij
zingen voor verbetering. Er zijn ver
schillende redenen waarom een kosten
doorsnede voor logistieke diagnose 
problematisch is. Hierbij onderschei
den we zowel logistieke als economi
sche bezwaren: 

Loglstzeke bez·waren 
• Gericht op materiaalstroom 
De definitie van logistieke kosten be
perkt zich tot de materiaalstroom: 
voorraad, transport, opslag, handling 
en beheersing. Ylet deze enge definitie 
van loaistieke kosten vergeet men dar 
de doeTsrelling van logistieke besturing 
de realisatie van een voldoende externe 
tlexibiliteit is. In een ruimere definitie 
van logistieke kosten waarvoor wij plei
ten vallen alle middelen die worden in
gezet om de logistieke doelstellingen te 
realiseren. Hieronder vallen niet alleen 
middelen die te maken hebben met de 
materiaalstroom maar ook de inzet van 
'ad-hoc' capaciteitsmiddelen zoals uit
zendkrachten, overwerk en uitbeste
ding. Dit is een belangrijke \·erwaarlo
zing, want zoals we zagen zal de onder
neming juist deze maatregelen her eerst 
inzetten om op plotselinge flexibiliteits
eisen te reageren. 

• \/oortraject vergeten 
Omdat de kostendoorsnede zich richt 
op de materiaalstroom. wordt her voor
tr:tjecr ( verkoop. engineering, werk
voorbereiding) vergeten. De logistieke 
kosten beperken zich echter niet alleen 
tot de logistieke afdeling. Zeker bii een 
toenemende familie- en type-t1exibili-

teit zal her voortraject een belangrijke 
logistieke rol gaan spelen. De logistieke 
kosten in het voortraject betreffen de 
extra capaciteitsinspanningen die moe
ten worden gedaan om allerlei nieuwe 
klantenwensen op te vangen, bijvoor
beeld extra Engineering-uren om wijzi
gingen van de klant aan te brengen of de 
inzet van dure capaciteitsmaatregelen 
zoals uitbesteden om capaciteitspieken 
te verwerken. Daarnaast hebben we ge
zien dat late oplevering van engineer
ing-activiteiten voor inhaalacties (extra 
kosten) in de fvsieke materiaalstroom 
kan leiden. · 

• Geen logistiek concept 
De kostendoorsnede gaat niet uit van 
het logistieke concept van een bedrijf. 
Dit betekent dar her inzicht ontbreekt 
of de inzet van middelen een gevolg is 
van de gekozen besturingswijze (logis
tiek concept) of een gevolg is van niet 
realiseren van de gekozen besturings
wijze. Bijvoorbeeld: zijn de voorraden 
te hoog of he eft men gekozen voor hoge 
ontkoppelin~svoorraden om de beheer
sing eenvoudig re houden? Door de~e 
verwaarlozing kan men op basis van ti
;;uur 1 tot onjuiste prioriteitenstelling 
komen! 

Economische bezwaren 
De kostendoorsnede wordt opgesteld 
op basis van gegevens uit budgetten en 
jaarverslag. De gegevens die hierin staan 
zijn bedoeld voor doeleinden als kost
prijsbepaling, winstbepaling, middelen
toewijzing). maar zijn niet geschikt 
voor analayse van verbeteringsmoge
lijkheden. Zo wordt bijvoorbeeld in de 
kostendoorsnede voorraad gewaar
deerd regen een intcgrale kostprijs met 
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daarin materiaalwaarde, uurtarieven, 
material management-toeslag, ver
kooptoeslag, huisvestingstoeslag, enz. 
Bii \·erbeteringen is men echter niet 
ge'interesseerd in deze integrale kost
prijs. maar slechts in het bei:nvloedbare 
dee! van de kosten. De bei:nvloedbare 
kosten bij een eventuele voorraadverla
ging zijn kleiner dan de integrale kost
prijs: de meeste kosten voor opslagfaci
liteiten, huisvesting, capaciteit blijven 
binnen zekere grenzen ongeacht her 
voorraadniveau gelijk. De uitgaven 
hiervoor zijn namelijk al ~edaan of zijn 
voor een langere periode vastgelegd. 
Het bezwaar regen intearale kosten be
treft hier dus niet de inhoudelijke con
sistentie van kostprijsberekeningen. 
We srellen alleen dat het onjuist is om 
integrale kostprijzen te gebruiken voor 
de diagnosedoeleinden, omdat men bij 
een diagnose uitsluitend ge'interesseerd 
is in het be'invloedbare dee! van de kos
ten. We introduceren daarom in devol
gende paragraaf de termen 'operatio
neel' en 'structured' om de mate van 
beindoedbaarheid van de uitgaande 
geldsuoom als gevolg van logistieke 
maatreaelen te onderscheiden. Voor 
een nadere uiteenzetting van dit belang
rijke principe van de geldsrroombena
dering venvijzen we naar Vander Vee
ken (1988), Theeuwes (1990), Corbey 
(1989) en Corbev & Jansen (1990). 

Bei"nvloedbaarheid van uitgaven 
In de voorbeelden bij de diverse basis
vormen van flexibiliteit spraken we 
over ·.1d-hoc'-maatregelen. Deze maat
regelen zijn in eerste instantie de enige 
die ingezet kunnen worden om de in
terne prestatie re verhogen bij ver
scherpte externe flexibiliteitseisen. We 
zagen wel dat er ook nog andere maat
regelen mogelijk waren. maar deze kon
den ofwel niet meteen ingezet worden. 
en/of zij kenden een hoog economisch 
risico. We will en hier deze rwee maatre
gelen nader onderscheiden en precise
ren. We zullen de 'ad-hoc' maauegelen 
'operationele maatregelen' noemen, de 
andere zijn 'structurele' maatregelen. 
De rvpen maatregelen verschillen van 
elkaar voor war betreit: 
1. Reactietijd; 
2. Economische binding. 

Onder de reactietijd van een maatreael 
versraan we de minimale tijdsduur die 
vereist is russen het beslismoment en 
her riidstip waarop de maatregel geef
fecrueerd kan worden. De economische 
binding is het geheel van uitgaven waar
toe men zich door invoering van de 
macHregel onherroepeliik verplicht. 
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Operationele maatregelen worden ge
kenmerkt door een korte reactietiid en 
een !age economische binding. \'eelal 
\vordt deze !age economische binding 
veroorzaakt door het feit dat de uitga
ven die met deze maatreoc] samenhan
gen, verspreid over de technische levens
duur nn de maatregel plaatsvinden. De 
technische levensduur definieren we als 
de totale _periode waarop de maatregel 
effectief kan zijn. Een voorbeeld van 
een dergelijke maatregel is uitbesteding 
wegens capaciteitstekort. Men kan vaak 
op zeer korte termijn bewerkingen uit 
een onderdelenfabriek uitbesteden. De 
reactietijd is dus laag. Aangezien men 
o-een langdurige raamcontracten met de 
feverancier afsluit, is men economisch 
weinia gebonden: de uitgaven die (pe
riodiek) voor deze leverancier worden 
gedaan, komen exact overeen met het 
capaciteitstekort dat men heeft, en kun
nen op elk moment gestaakt worden. 
De maatregelen staken v66rdat de tech
nische levensduur van de maatregel ver
streken is, heeft dus nauweliiks econo
mische consequenties. 

Structurele maatregelen worden geken
merkt door hoge economische binding. 
Een voorbeeld is hier de investering in 
een zeer bedriifsspecifieke machine. 
Stel dat de technische levensduurvan de 
machine vijf jaar is. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat men verplicht is vijf jaar 
met deze machine te produceren. Men 
kan bij wijze van spreken een dag na de 
installatie stoppen met produceren. 
T och is de economische binding van 
een dergelijke maatregel hoog, omdat 
men vrijwel alle uitgaven die met de 
maatregel samenhangen aan het begin, 
dus bij installatie van de machine ge
daan heeft en de restwaarde van be
drijfsspecifieke machines laag is. Stop
pen v66rdat de technische levensduur 
van de machine verstreken is, heeft dus 
maar weinig effect op de uitgaven. Van
daar dat men geneigd zal zijn structure
le maatregelen toch gedurende de crehe
le technische levensduur actief te Taren 
zijn. Zou men in de situatie terechtko
men waarin voortijdig stoppen wordt 
overwogen, dan heeft men de eisen van 
de dvnamische markt blijkbaar onjuist 
voorspeld. Aangezien feitel~jk stoppen 
nauwelijks nog invloed hee±t op de uit
gaven, zal men 'nillens willens' leegloop 
op een dergelijke machine accepteren. 
Dit voorspelprobleem leidt ons onmid
dellijk naar de tweede dimensie van de 
structurele maatregeL namelijk lange 
reactietijden. De besteltermijnen voor 
bedrijfsspecifieke machines zijn im
mers lang. Dit maakt het voorspelpro
bleem in een dynamische markt nog 

complexer. Men wil een maatregel ne
men om te voldoen aan toekomstige 
wijzigingen met betrekking tot de ex
terne flexibiliteit. Hoe lancer de reactie
tijd, hoe moeilijker deze' eisen zijn te 
voorspellen, met andere woorden: het 
risico dat samenhangt met het terugver
dienen van de economische binding 
neemt toe. 
Het probleem van structurele maatre
gelen heeft dus enerzijds te maken met 
de hoge economische binding; ander
zijds kan het risico op terugverdienen 
van de economische binding nog ver
sterkt worden door een lange reactietijd 
van de maatregel. Dit laatste aspect 
he eft met name betrekking op het voor
spelprobleem dat speelt bii de vertaling 
van abstracte' markteisen naar de spe
cificaties van de maatregel. Het zal de 
lezer duidelijk zijn dat m'aatregelen met 
lange reactietijden en hoge economi
sche binding het meest risicovol zijn. 

Deze definiering is anders dan het meer 
traditionele onderscheid tussen struc
tuurinvesteringen (machinepark) en 
operationele investeringen. 1 Immers, 
wanneer men bijvoorbeeld een univer
sele machine bestelt met een korte leve
ringstermijn en een hoge restwaarde, 
dan valt deze maatregel tocb eerder on
der het type van de ~perationele maat
regelen, ondanks dar het hier een 'struc
tuurinvestering' in het machinepark be
treft. Het onderscheid structureel-ope
rationeel is overigens gradueel van aard. 

Conclusie: de be!nvloedbaarheid van 
kosten wordt bepaald door het type 
maatregel dat de kosten veroorzaakt. 
Heeft men eenmaal gekozen voor een 
structurele maatregeL dan zijn de kos
ten nauwelijks nog be!ndoedbaar, en is 
er dus weinig economisch verbeterings
potentieel. Bij operationele maatrege
len ontstaan wei be!nvloedbare kosten, 
waardoor het economisch verbeterings
potentieel op korte termijn hoog is. 
Merk op dat dit onderscheid niet valt af 
te leiden uit een logistieke kostendoor
snede! 

Besluit 
Op basis van de definitie van structurele 
en operationele maatregelen kan een 
diagnosemodel worden ontwikkeld dat 
wei rekening houdt met de be!nvloed
baarheid van kosten en tevens de logis
tieke bezwaren tegen kostendiagnoses 
ondervangt; we noemen dit de 'logistie
ke geldstroomdiagnose'. 
De ontwikkeling van dit model is op 
initiatief van de werkgroep Integraal 
Logistiek Management nn VMF Stork 

cedaan door onderzoekers van de TUE. 
Het dia~nosemodel is inmiddels in sa
menwerking met adviseurs van Stork
Demtec en Storkdata toegepast bij ver
schillende werkmaatscbappijen van 
VMF Stork en heeft daar zijn waarde 
be\\'ezen. Met de 'logistieke geld
stroomdiagnose' blijkt het mogelijk te 
zijn om in relatief korte tijd een bedrijf 
door te licbten. De opbouw van bet 
model zal bet onderwerp zijn van een 
aansluitend artikel in dit tijdscbrift. • 
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Noot 
1. Men noemt dit ook wei 'investeringen' 

(bij,·: machinepark) en 'exploitatie-uitga
ven' (bijvoorbeeld: tijdelijke uitbeste
ding). 
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