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donderdag 17 a~ 1• s· 

Differentia tie 
en integra tie: 
eb-en 
v loedbeweging 

E~opese distributie na 1992 (2) 
In het tweede artikel in de serie over Euro
pese distributie na 1992 van de hand van 
prof.dr. C.B. Tilanus, hoogleraar bedrijfs
kunde aan de Technische Universiteit Eind
hoven, worden de verschijnselen parallelli
satie versus specialisatie en differentia tie 
versus integra tie belicht. 

Er is bij bedrijven een trend 
aan de gang om zich terug te trek
ken op de core business. Wat is de 
core business van een transport
bedrijf? Juist, transport. Hoe 
komt bet dan dat steeds meer 
transportbedrijven totale logistie
ke dienstverlening en door-to
door-service willen aanbieden? 
Relaas van een eb-en-vloed-be
weging. 

Door prof.clr. C.B. _Tilaa• 

In de economie wordt de integralej 
goederenstroom 'van zand tot klant' 
beschouwd als een bedrijfskolom. i 
Elke branche heeft zijn eigen.be- • 
drijfskolom die de goederen van ho
ven naar beneden doorlopen. In de 
bedrijfakolom zijn achakela: dat zijn 
bedrijven. Tussen de bedrijven zijn 
markten (zie Figuur 1 ). 

Horizon tale combinaties van pa
rallelle activiteiten beet parallellisa
tie, horizontale opeplitsing beet spe
cialisatie. Verticale combinatie van 
opeenvolgende activiteiten in dezelf
de bedrijtikolom beet integratie, 
vertikale opsplitsing beet clifferenti- , 
a tie. Elk bedrijf zoekt in de horizon- . 
tale en verticale dimensie zijn opti
male positie.ln dynamiache situaties 
zijn er voortdurend bewegingen. Be
wegingen in aile richtingen zijn mo
gelijk. 

Differentiatie 
• Er is een trendbew~ng gaande 
bij industrifle produktiebedrijven 
om de fysieke distributie uit te beste- · 
den. 

Rh6ne-Poulenc, de'chemiegigant 
met hoofdkwartier in h~t 'potlood', 
de zeshoekige kantOortoren in Lyon, 
besteed aileen het transport uit. 
M. Sastre, hoo~d tranaportservice 

van de divisie kunstvezels, legt uit: 
,Het transport van de acht Franse 
fabrieken van de divisies chemicals 
en fibers wordt centraal in Lyon ge
regeld. Voor Europa wordt uitslui
tend gebruik gemaakt van wegtrans
port, dit met bet oog op de bereik
baarheid van de klan ten." De ten
dens is om steeds minder transpor
teurs in te schakelen. N u zijn het er 
nog 126. Essentieel voor Sastre's af
defing is know-how van de transpor
teursmarkt. Maar ook: ,de transpor
teur moet weten met wie hij binnen 
bet concern kan spreken." 

Siemens in MUnchen wil in de 
toekomst de distributie geheel uitbe
steden aan een handvol expediteurs. 
Zo groot als Siemens is (zesde op de 
wereldranglijst van de elektrotech
niache industrie, va6r Philips), is bet 
bedrijf toch voomamelijk georit!n
teerd op de thuismarkt. Van de pro
duktie vindt 66 procent in de BRD 
plaats, van de afzet 52 procent. 



M. Kleemann, directeur produktie 
en logistiek: ,De distributielogistiek 
zal in de toekomst geheel worden 
uitbesteed. De regie zal overgedra
gen worden aan Qn of enkele expe
diteurs die door-to-door-service ver
lenen." Ook de opslag wordt uitbe
steed. 

Hi~rarchie 
Diffentiatie (lees: uitbesteden) 

leidt wei tot meer gecompliceerde or
ganisatie. De eigendom gaat pas bij 
atlevering over van de verlader op 
de afnemer. De regie wordt uitbe
steed aan een expediteur, te beschou
wen als een soort aannemer; de expe
diteur kan subregie uitbesteden aan 
een andere expediteur, bij voorbeeld 
in bet land van bestemming ( een 
soort onderaannemer); de expedi
teun zullen in de regel de meeste ac
tiviteiten zoala oll6laa, transport vol
gens de versc~ilfe~de m~t.;!ten, 
uitbesteden. Zie Figuur 2 biJ WlJie 
van voorbeeld. 

Integra tie 
Niet elk produktiebedrijf streeft 

ernaar zijn distributie uit te besteden. 
Benetton (zie kader) wil zelfs in de 
toekomst ~in dis~b~tiefunctie meer 
in de bednjtsvoenng mtegreren, we
gens bet strategisch belang ervan. 

Tegenover de differentiatie van 
bet ene bedrijf staat vaak de integra
tie van bet ander. Spreken veel in
dustrit!le bedrijven van een zich te
ruttrekken op de core busineaa, vee! 
transportbedrijven springen in bet 
gat en breiden hun logistieke dien
stenpakket uit 

Vermunt van Coopen & Lybrand 
heeft een volgorde van integra tie 
van logistieke functies ontworpen en 
de trits bedacht: 'transportcentrum, 
distributiecentrum, logistiek cen
trum'. Na hem hebben velen bet rij
tje willen uitbreiden (vaak voor ei
gen parochie). De 'Districenten' 
waar Nedlloyd twee jaar geleden 
mee gestart is, houden volgens 
ir. Th.P.J. Weitenberg, algemeen di
recteur, ,aile diensten in behal ve de 
verkoop van goederen'. Het sluit
stuk, waarbij ook de commercii!le 
functie wordt overgenomen, is de 
groothandel. Een en ander wordt af
gebeeld in Figuur 3:. 

Als uitgangspositie voor de inte
gratie van logistieke functies wordt 
vaak gedacht aan de vrachtrijder. 
Maar ook andere vervoenmodalitei
ten en andere functies, zoals bet 
veembedrijf, willen integratie van 
functies. Het komt ook voor dat de 
'hogere' functies, zoals expeditie, de 
'lagere' functies, zoals transport, 
weer afstoten. Kortom, er ontstaat 
een heel gedrang in de logistieke · 
dienstverlening; allerlei combinaties 
van dienstverlening zijn mogelijk en 
elk bedrijf zoekt bet beste plaatsje 

onder de zon. Een paar voorbeelden. 
Schenker GmbH te Frankfurt am 

Main behaalt nog tachtig procent van 
zijn omzet uit transportactiviteiten, 
twintig procent uit overige logistieke 
dienstverlening. Dit laatste perenta
ge moet stijgen, volgens verkooplei
der A. Andratschke. Sehenker is in 
veel opzichten de grootste transpor
teur ter wereld (grootste in lucht
vracht, grootste in wegtransport) en 
heeft een grootse toekomst, geves
tigd bij de grootste luchthaven van 
Europa, ln l'rankfurt, de draaischijf 
van Europa. Andratschke: ,Toch is 
bet aile verkopen verboden te zeg
gen: wij zijn groot De nadruk moet 
liggen op kwaliteit en totale dienst
venening.Schenkergaatverderdan 
door-to-door. Schenker !evert af op 
de transportband, neemt de expedi
tie van de verlader op zich". 

Air France Cargo op bet vliegveld 
Charles de Gaulle te Parijs is vol ver
trouwen in de toekomst. Als enige 
grote luchthaven in Europa is er op 
Charles de Gaulle volop ruimte. Re
cent is een opslagplaats voor bet 
klaarzetten van v1iegtuigladingen in 
gebruik genomen: Le BOP. De vlieg
tuigpallets worden verplaatst met 
vrachtkarretjes, waarop een compu
terscberm gerrtstalleerd is dat de 
transportopdrachten ventrekt. Hier
mee wordt een gemiddelde doorloop
tijd van truck naar vliegtuig van 
twee tot drie uur gerealiseerd. K wa
liteit van de dienstverlening is bet 
concurrentiewapen van Air France 
Cargo. 

Conclusie 
Elk bedrijf zoekt een op~male po

sitie in bet horizon tale continuum 
tussen bedrijfkolommen: specialisa
tie venus parallellisatie; en in bet 
verticale continuum binnen bedrijfs
kolommen: differentiatie venus in
tegratie. V eel industrii!le bedrijven 
besteden hun fysiekedistributie uit. 
Transportbedrijven vullen bet gat in 
de markt. Een essentil!le rol speelt 
hierbij de electroni~he i':lfo~m~tie
verwerkinJI en de hberaltsabe m bet 
kader van 1992'. 

Llteratuur 
'Intemationale diatributlelogiltiek na 1992', 

Studievereni8in1J Industria, ~~tei~ Bedrijfl
kunde, Technisehe Uruvenute1t Eindhoven, 
1989. 

"I'he Role of~l n and TraniDort Ope-
raton In the Cl Chain', lilCitl' RoUnd 
Table 76, Paria, 1 . 
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Figuur 1. Differentiatie-integratie en specialisatie-parallellisatie 

Figuur 2. V oorbeeld van een bi~rarchische transactiestroom 
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Figuur 3. Integratie in de distributielogistieke dienstverlening (variant op 
Coopers & Lybrand) ~ , 



• Le BOP (Batiment d'Ordonnancement des Pallettes) op het vliegveld Charles de Gaulle te Panjs, zonder muren 
en met een zelfreinigend kunststofdak. Hier worden volledige ladingen voor Boeing 747 vrachtvliegtuigen klaarge
zet. 

• Pierro Lorida, PR-manager van Air France Cargo in een van de acht Boeing 747 vrachtvliegtuigen: ,Kwaliteits
verhoging van de dienstverlening, onder andere via tracking-and-tracing-systemen." 



• Siemens' hoofdkantoor te Munchen. Chic machtscentrum voor 'verdeel en heers'. 

• M. Sastre, hoofd transport service, divisie kunstvezels van Rh6ne-Poulenc te Lyon: ,Transport uitbesteden, dis
tributie centraal regelen." 



• Giancarlo Chiordini, directeur logistiek van Benetton te Treviso 
(met tolk): .. In de toekomst distributie verder integreren, want distribu
tie is van strategisch be lang voor Benetton." 

Benet ton SpAte Treviso bij Venetie is pas in 1963 opgericht door drie 
broers en een zuster. De ene broer, Luciano, wist de commercii!! succes
forrnule tP vinden, culminerend in de nieuwe naam van Benetton: 
'United Colors of Benetton'. Broer Gilbcrto is de financiele man, zuster 
Giuliana heeft de beste smaak en broer Carlo is sterk in de organisatie. 

Giancarlo Chiordini, directeur logistiek, heeft moeilijke logistieke 
problemen. Benetton werkt met 180 leveranciers van grondstoffen, 450 
leveranciers van 'eindprodukten', namelijk uitbestede produktie aan 
kleine en flexibele confectie-ateliers, vijfduizend eigen winkels over de 
hele wereld. Uit een volautomatisch magazijn, volgens Chiordini het 
meest gesophisticeerde magazijn ter wereld, worden 55 miljoen pakjes 
per jaar afgeleverd. De omloopsnelheid van de voorrraad is 12,6 keer 
per jaar. 

De distributie wordt thans in een co-shippership-relatie verzorgd 
door A vandero SpA. Sam en met Avandero heeft Benetton in de VS het 
expeditiebedrijf Wide gekocht. In de toekomst wil Benetton de distri
butiefunctie verder integreren in de bedrijfsvoering. Chiordini: ,Dis
tributie is van strategisch belang voor Benetton en daarom willen wij de 
distributie in eigen beheer uitvoeren." 


