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OODNnäDa~------------------------------------------~ 

Voor u ligt het verslag van het 19e lndustriaCongres dat op 22 februari 2000 in Koningshof te Veldhoven werd 
gehouden. De titel van het congres was 'Supply Change Management, Turning a view into a successful chain 
implementation'. 

Met dit verslag beogen wij u een compleet overzicht te geven van de lezingen en de workshops, zoals die op het 
congres aan bod zijn gekomen. 

Wij wensen u veel succes bij het veranderen van uw visie in een succesvolle keten-implementatie . 

Met vriendelijke groet, 

Stichting BedrijfskundeCongres lndustria. 

Van links naar rechts : 

Monique Gooien 
Astrid van Griethuijsen 
Linette van Bussel 
Wendy van der Valk 
Arijan Konings 

- voorzitter 
- commissaris Sprekers 
- commissaris Acquisitie 
- commissaris Promotie 
- commissaris Dagorganisatie 
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Ontvangst en registratie van de deelnemers 

Welkomstwoord en introductie door de dagvoorzitter 
Prof. dr. A.G. de Kok, hoogleraar Kwantitatieve Analyse van Logistieke 
Beheersingssystemen aan de faculteit Technologie Management van de TUE en 
directeur van het European Forum on Global Supply Chain Management 

Economie Value Added 
Abco Janssens, ISCM Consultant - Cap Gemini Nederland bv 
Gerard Ekhart, IS CM Projectmanager- Cap Gem in i Nederland bv 

Pauze 

Performance indicators in supply chain management 
François Olsthoorn, Customer Logistics Manager Benelux - Proeter & Gamble 
België/ Nederland 

Parallelsessie 1 

Lunch 

Parallelsessie 2 

Pauze 

Michelin CaseStudy 
Wyatt Bel/, Quality Director - TNT Corporate Logistics 

Cambridge Debat 
Stelling: De leiding van een onderneming kan de supply chain niet optimaliseren 
zonder het type enterprise software zoals dat ook door ERP-Ieveranciers wordt 
geleverd. 
Jacques Adriaansen, MSc, Director- Magnus Management Consultants nv 
prof. dr. ir. J.C. Wortmann, hoogleraar Informatiesystemen aan de TUE 

Afsluiting van het congres door de dagvoorzitter 

Borrel 



Prof. dr. A.G . de Kok, hoogleraar Kwantitatieve Analyse van Logistieke Beheersingssystemen aan de faculteit 
Technologie Management van de TUE en directeur van het European Forum on Global Supply Chain 
Management 

Prof. dr. A.G . de Kok is afgestudeerd aan aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij haalde zijn doctoraal aan de vrije universiteit van 
Amsterdam. Na zijn studie ging hij te werk bij het centrum voor kwantitatieve methoden bij Philips electranies als een 
consultant in Operatiens Research . 
Gedurende vijf jaar nam hij deel aan meer dan twintig projecten op het gebied van logistiek en productie. 
In 1990 werd hij Certified Fellow in Production and lnventory Management (CFPIM) van de American Production and 
lnventory Control Society (APICS) . Tevens werd hij in dat jaar benoemd tot Manager Logistics lnnovation van Philips 
Consumer Electronics. Tussen 1990 en 1992 gaf hij les op de Boston University Brussels. 
Vanaf 1991 was hij deeltijd professor in lndustrial Mathernaties aan de Technische Universiteit Eindhoven, sinds 1992 is hij 
fulltime professor in Operatiens Management aan dezelfde universiteit. 
Ook is dhr. De Kok directeur van het European Forum on Global Supply Chain Management, eveneens van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Zijn belangrijkste onderzoeksgebieden zijn Production Management en Supply Chain Management 
met nadruk op kwantitatieve analyse. Op dit gebied heeft hij meer dan veertig artikelen in internationale en nationale 
tijdschriften gepubliceerd . 

Goedemorgen dames en heren, 

ook namens mij van harte welkom . Toen alweer 
driekwart jaar geleden de studenten van de 
congresorganisatie bij mij kwamen met de vraag of ik 
dagvoorzitter wilde worden van een congres over 
Supply Chain Management, was mijn eerste reactie : 
"Zou je dat nou wel doen, weer een congres over 
Supply Chain Management?". 

Toch leek het een goed idee, de organisatie is zeer 
vasthoudend gebleven. We hebben geprobeerd het 
zoveel mogelijk op de implementatie te richten , voor 
zover dat mogelijk is. Vanuit ook mijn eigen ervaring 
met het samen optrekken met bedrijven en studenten, 
en kijken naar wat er werkelijk waar is van de verhalen 
van Supply Chain Management, van de samenwerking 
met de bedrijven in de keten, zien we dat er nog tal 
van moeilijkheden zijn die opgelost moeten worden . 
Het is nog een grote afstand tussen de stock vooruit 
van het grote geld verdienen en het werkelijk realiseren 
en vervolgens ook achteraf kunnen staven dat datgene 
wat beoogd was en wat aangeboden werd van zo moet 
je het doen, ook de reden is waarom we steeds meer 
geld verdienen met elkaar. 
We zitten natuurlijk nu in een hoog conjunctuur. Andere 
zeggen een nieuwe economie. 

Over twee of drie jaar weten we meer van wat 
het nu echt is . 
Tegelijkertijd denk ik, dat wat we vandaag zouden 
kunnen leren ons niet alleen juist in deze tijd van veel 
welvaart en veel geld verdienen verder kan brengen, 
maar dat als het wat slechter gaat, we nog steeds 
weten dat we door een aantal processen te beheersen/ 
te managen, de zaak onder controle hebben en we het 

op een goede manier doen. 
Vandaag worden er talloze aspecten belicht van Supply 
Chain en Supply Change Management. Een van de 
belangrijkste zaken die aan de orde komen , is het 
samenwerken. Misschien is het goed als u nu eens 
allemaal naar uw linker buurman, uw voorbuurman of 
uw achterbuurman of -vrouw kijkt. Want het zou 
kunnen zijn dat daar iemand is met wie u al in een 
keten samenwerkt of waarmee u morgen in een keten 
samen zou willen of moeten werken. 
Ook wordt het een dag van heel veel netwerken. 
Netwerken tussen bedrijven : bedrijven die een product 
maken of een dienst leveren, bedrijven die u helpen 
met het implementeren van Supply Chain Management 
-zoals adviesbureaus- en bedrijven die de 
informatietechnologie leveren die nodig is. Maar 
misschien kunt u ook netwerken met de talloze 
studenten die hier aanwezig zijn . Ik krijg steeds meer 
vragen, dat is niet zo gek in deze tijd, van bedrijven, of 
ik een student kan leveren . Hier zijn ze dan, meer dan 
honderd, op een presenteerblaadje aangereikt, dus 
grijp uw kans . 

We hebben een strak programma. Vooral in het plenaire 
programma is weinig mogelijkheid tot interactie. Er is 
maar vijf minuten tussen de lezingen. Ik kan u helaas 
niet de gelegenheid geven vragen te stellen uit de zaal. 
Ik hoop dat u daarmee kunt leven . Des te meer 
interactie is er mogelijk tijdens de workshops. Want 
daar gaan we op een horizontale manier met elkaar in 
gesprek en praten we over de wederwaardigheden die 
we hebben opgedaan. Met name de sprekers kunnen 
vertellen over hun ervaring met het implementeren van 
Supply Chain Management en alle do's en don't's, zoals 
een titel van een workshop doet vermoeden, die daarbij 
aan de orde komen. 
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Ik zal globaal het programma met u doorlopen. 
Allereerst beginnen we met de presentatie van Cap 
Gemini . Het accent ligt op wat het uiteindelijk gaat 
opleveren, en hoe je dat van tevoren kunt inschatten, 
zodat je ook weet waar je je energie in gaat stoppen. 
Het is van belang dat je niet gaat roepen: "Ik ga Supply 
Chain Management doen!", en vervolgens maar ergens 
aan de slag gaat. Dat zul je moeten richten, zeker 
omdat dit soort projecten waarbij je over 
organisatorische grenzen heengaat, enorme implicaties 
hebben voor de mensen in de organisatie en de 
onderlinge verhoudingen tussen bedrijven, klanten, 
leveranciers en het bedrijf zelf. 

We mogen ervan uitgaan dat we zeker weten dat we 
Supply Chain Management willen gaan invoeren en dat 
kan allerlei facetten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat we gaan samenwerken om het proces van 
orderverwerking bijvoorbeeld te verbeteren/ te 
versnellen. Het kan zo zijn dat we samen gaan 
nadenken over het soort product dat we leveren aan 
onze eindklant en hoe we dat product beter kunnen 
ontwikkelen zodanig dat we samen een betere 
prestatie tegen lagere kosten leveren. 
Ik ben sinds 1985 actief in de industrie en een 
van de eerste dingen die ik las waren boekjes over 
prestatie-indicatoren. Ik had de indruk dat anno 1985 
het hele idee van prestatie-indicatoren tot op het bot 
was uitgezocht en we precies wisten wat we moesten 
doen. 
Tot mijn verbazing merk ik dat anno 1999/2000 
prestatie-indicatoren en prestatie-meting nog steeds 
stiefmoederlijk worden behandeld. Het accent ligt sterk 
op financiële prestatiematen, maar de operationele 
prestatiekengetallen die we nodig hebben om tot 
beheersing te komen van een situatie en om te kijken 
of we op de goede weg zijn van liefst zo frequent 
mogelijk meten, zie je in heel veel bedrijven nog niet 
aan de orde. Zelfs niet nu we beschikken over 
bijvoorbeeld de ERP-systemen van BAAN, SAP en 
dergelijke. Gelukkig is er vandaag een presentatie van 
Proeter en Gamble waarin de ervaringen over het 
gebruik van prestatiemetingen aan bod komen. 

Vervolgens, na de tweede plenaire lezing, vinden de 
eerste parallelsessies plaats. In de parallelsessies ligt 
het accent op de implementatie. We komen 
verschillende zaken tegen. Ik heb net al genoemd, dat 
je kunt praten over samen ontwikkelen en meer 
verantwoordelijk-heid leggen bij je toeleverancier. Hier 
gaan een aantal workshops over. Ook gaan we, in een 

aantal workshops , kijken naar soorten business-cases 
en naar een simulatie om na te gaan wat er zou 
gebeuren als hiermee wordt getracht toch inzicht te 
hebben in potentiële verbeteringen , zonder dat de 

10 

situatie al werkelijk geïmplementeerd is. En anders dan 
op de achterkant van een sigarenkistje uitrekenen, wat 
overigens soms een effectieve methode kan zijn. Maar 
er zijn tegenwoordig hulpmiddelen waarmee u in staat 
bent om een keten die u nog niet hebt, toch zichtbaar 
te maken, met name op computerschermen. Ook daar 
zal een case overgaan. Er zijn ook cases over echte 
wederwaardigheden in het samenwerken, in plan
ningsprocessen, in de orderverwerking en in het 
operationele proces. 
We kunnen u een heel divers programma aanbieden 
over wat er werkelijk gebeurt als je met Supply Chain 
Management aan de slag gaat. 
In het middagprogramma vindt de tweede parallel
sessie plaats. In verband met de overweldigende 
opkomst zijn twee extra parallelsessies ingepland . 

De lezing van TNT Logistics zal gaan over een van de 
meest bekende samenwerkingsverbanden in de supply 
chain die teruggaat tot de eenwording van Europa, in 
de beginjaren '90. Het is de samenwerking tussen 
logistieke dienstverleners en bedrijven die de 
producten willen vervoeren naar hun klanten toe of van 
hun leveranciers af. Het accent bij het verhaal van TNT 
Logistics ligt op het echte partnership dat gegroeid is 
en dat is ook een van de interessante zaken. Het feit 
dat men nu toch al tien jaar uitgebreid dit soort 
ervaringen heeft, tussen logistieke dienstverleners en 
de verladers betekent dat we daar heel veel van 
kunnen leren over hoe je tot een goed partnership kan 
komen in het operationele proces. In de jaren '80 werd 
al veel ervaring opgedaan met het zogenaamde co
makership, maar dat was toch meer gericht op het 
samen producten ontwikkelen en het meer nadenken in 
termen van hoe we contracten samen konden regelen, 
hoe we de productinhoud beter konden afstemmen. 
Maar operationeel, dagelijks samenwerken in de keten 
is van een andere orde. De logistieke dienstverleners 
hebben daar, door schade en schande wijs geworden, 
veel ervaring mee opgedaan. En ik denk dat het 
belangrijk is dat we dat ook tegen gaan komen . 

Ter afsluiting van de dag wordt een Cambridge Debat 
gehouden. Het debat zal gaan tussen de heren 
Adriaansen en Wortmann. Het Cambridge Debat is een 
spel, een spel van debaters die u gaan overtuigen van 
hun gelijk. Ik haal de stelling van het Cambridge Debat 
al naar voren, zodat u dan de hele dag de stelling in 
het achterhoofd kunt houden en uw mening erover kan 
vormen om straks -als we het debat beginnen- meteen 
te kunnen zeggen: "Dit is wat ik vind, ik ben voor of 
tegen de stelling." . 

De stelling luidt: 
'Een onderneming kan de supply chain niet 
optimaliseren zonder het type enterprise software zoals 



dat ook door ERP-Ieveranciers wordt geleverd.' 
Een van de zaken met stellingen is dat deze, als het 
ook even kan, ondubbelzinnig kan zijn. Nu hebben we 
te maken met twee debaters van enig allooi, en beide 
debaters hebben besloten de stelling net even iets 
anders te interpreteren. 
Dat is hun goed recht, dat hoort ook bij het politieke 
debat, dezelfde woorden kunnen op drie of vier 
manieren kunnen worden uitgelegd. 
Dhr. Adriaansen legt de nadruk op het feit dat je ook 
supply chains kunt optimaliseren zonder dat je al die 
informatie hebt. Het gaat meer om de mensen 
onderling. 
Dhr. Wortmann benadrukt het feit dat je toch informatie 
zult moeten hebben over wat je in de supply chain 
doet, van dag tot dag, anders weet je niet wat 
optimaliseren inhoudt. Ik denk dat we de vrijheid 
moeten hebben om beide interpretaties te kunnen laten 
bestaan En u zult voor uzelf moeten uitmaken welke 
interpretatie u aanhangt en waar u het accent op wenst 
te leggen als u zegt: "Ik ben het eens of oneens met de 
stelling.". 

Ik denk dat ik voldoende heb gezegd. Ik wil nog even 
terugkomen op de titel van het congres. De 
woordspeling Supply Change Management. Een jaar 
geleden hebben wij vanuit het Europees forum voor 
Global Supply Chain Management een kleinere 
workshop met de leden van dit forum gehouden onder 
exact dezelfde titel, omdat ook de ervaring van 
mondiaal opererende bedrijven -die lid zijn van het 
forum- is, dat alles om mensen draait. En ik denk dat 
'alles draait om mensen' een goede afsluiting is van 
mijn inleiding." 
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Economie \lalue ~äded 

ir. Abco Janssens CPIM, Business Consultant- Cap Gemini Nederland bv 
Gerard Chr. Ekhart MBA, Sr. Business Consultant Cap Gemini - Cap Gemini Nederland bv 

Abco Janssens is binnen het center of excellence lntegrated Supply Chain Management Business Consultant bij de divisie 
industrie van Cap Gemini . Hij heeft meer dan tien jaar bedrijfservaring in productie en logistiek. Bij Cap Gemini is hij inmiddels 
betrokken bij diverse supply chain management projecten . 

Gerard Chr. Ekhart is werkzaam als Sr. Business Consultant binnen de divisie Industrie van Cap Gemini met als speciale 
competentie "e-Business" met de backoffice elementen : e-Supply Networks en e-Procurement. Hij heeft circa 15 jaar 
werkervaring opgedaan in met name de zware kapitaalgoederen industrie. Voor zijn overstap naar Cap Gemini was Gerard 
Ekhart als manager Demand Chain verantwoordelijk voor de ketenintegratie van de toeleveringsmarkt in de motoren industrie. 

Goedemorgen. Toen ik voor het eerst de uitnodiging 
zag, dacht ik: "Dit is de leukste woordspeling die ik ooit 
gezien heb." Als wij vanuit de Cap Gemini organisatie 
ergens met klanten over praten dan is het over 
'change' . Het is de bedoeling om de lezing niet 
interactief te maken, maar ik ga u toch één ding 
vragen: Wilt u allemaal even uw handen vouwen? 
U zult zien dat een aantal van u links over rechts doen 
en een ander aantal doen rechts over links. Wilt u uw 
handen weer uit elkaar doen en rechts over links en 
links over rechts doen? Eens kijken hoe dat aanvoelt. 
Nou , theoretisch is het een bijzonder kleine 
verandering, maar u voelt, wat verandering feitelijk kan 
betekenen. En dat is ook datgene waar we met 
bedrijven over praten, want verandering is datgene 
waar gemakkelijk over gepraat wordt, maar wat heel 
erg moeilijk te implementeren is. Want als u nu 
gevraagd zou zijn om op een andere manier uw 
handen te vouwen , zult u zeggen: "Nee, dat doe ik niet, 
want ik doe het op deze manier." . 

Economie Value Added, Supply Chain Management. 
Wat i's Supply Chain Management? U kunt hele mooie 
definities verzinnen , maar ik wil één ding noemen en 
dat is: Supply Chain Management is het elimineren van 
verspillingen. Supply Chain Management is dan ook 
niet een project, Supply Chain Management is een 
proces. Het is niet iets wat begint en eindigt. Abco 
Janssens zal wel in een aantal business cases 
aangeven dat het begint en dat het eindigt, maar 
Supply Chain Management is een 'way of working' en 
een 'way of thinking' en heeft niets te maken met een 
projectmatige aanpak die een keer stopt. 

Ik zal een korte introductie houden van wat er op dit 
moment in de wereld gebeurt en de manier waarop 
Cap Gemini daar tegenaan kijkt. En vervolgens zal 
Abco Janssens met behulp van een aantal business 
cases laten zien wat Economie Value Added betekent, 
en een aantal programma's laten zien die wij bij 
klanten uitvoeren. Hij zal een onderzoek dat we 

gedaan hebben samen met een groot 
onderzoeksinstituut bespreken en daarna zal hij een 
korte summary geven van datgene wat gepresenteerd is. 

Wat gebeurt er op dit moment in deze wereld? Als we 
denken te kunnen voorspellen wat er de komende 
jaren gaat gebeuren, wil ik twee citaten uit het verleden 
laten zien. In 1888 zei een burgemeester van een klein 
Amerikaans stadje -hij was een grote visionnair op dat 
moment-: "One day, every city in America will have it's 
own telephone.". Die man werd geketterd, omdat hij 
een visionnair was en niemand dacht dat hij daar gelijk 
in had . In 1943 zei de CEO van IBM, ook een groot 
visionnair op dat moment: "I think there will be a world 
market for maybe five computers.". 
Als ik nu bij klanten kom -en de laatste maanden is de 
E-hype bijzonder groot- vertel ik deze twee citaten. Al 
is het alleen maar om hun gedachten te bepalen over 
datgene wat zij denken dat er de komende jaren gaat 
gebeuren . Ik vervolg met twee andere citaten , die wat 
recenter zijn, en breng ze in relatie tot datgene wat de 
visionnairs in het begin hebben gezegd of tot wat uw 
eigen gevoel daarover is . Een maand geleden was 
Gregg Barrelt in 1\lederland, hij gaf een interview aan 
de krant. Gregg BarreU zei: "In five years there will be 
no internet companies anymore: all companies will be 
internet companies.". En een aantal mensen beginnen 
dan al 'nee' te schudden , en denk dan maar even aan 
de eerste twee zinnen; een aantal mensen zijn zich 
aan het voorbereiden om dat wel te gaan doen . Vorig 
jaar zei 'a Dutch cardealer' : "Nobody will ever buy a car 
via the internet. ". Please, wake up: it's already 
happening. Volgende maand wordt de site geopend 
van Autobuyte . Zijn gaan in Nederland samen met een 
aantal andere partners auto's -tweedehands en nieuw
rechtstreeks verkopen via het net. 

The new E-conomy 
In wat voor wereld leven we? Er zijn een aantal 
ontwikkelingen waarvan wij denken dat ze van belang 
zijn (zie figuur 1) . 
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figuur 1 

Globalisation, iedereen weet wat daarmee bedoeld 
wordt. lndustry convergence. Je blijft zien dat grote 
industrieën elkaar gaan opzoeken . Je blijft zien dat 
mensen zeggen: "Willen wij samenwerken, willen wij 
processenoptimaliseren en willen wij 'waste' elimineren , 
dan zullen wij dingen samen moeten gaan doen." 
Vorige maand werd de voorspelling al gedaan dat van 
alle automobielfabrieken in deze wereld er binnen vijf 
jaar ongeveer de helft over zullen zijn en de andere 
helft zullen opgeslokt zijn door de overigen. Kijk naar 
wat Ford gedaan heeft: die heeft inmiddels Volvo en 
die heeft Mazda en die heeft drie of vier Amerikaanse 
merken . Dat worden gigantische conglomeraten . 
De derde ontwikkeling is vertical disintegration . Daar 
waar voorheen een traditionele keten was van 
bedrijven die aan elkaar leverden , zie je nu dat een 
aantal van die mensen -die in die traditionele keten 
zaten- eruit vallen. Voorbeeld : Traditioneel was het zo 
dat wanneer je een computer wilde kopen, je naar een 
computerdealer ging en die had vijf verschillende 
merken . Wat je ziet, is dat een organisatie als Dell 
besloten heeft -veelgebruikt voorbeeld- om de dealers 
geheel over te slaan in die keten en rechtstreeks te 
leveren aan de eindklant Dell is inmiddels de grootste 
leverancier van computers ter wereld geworden : in 
Amerika zijn ze één, en in Europa zijn ze nummer 
twee. 
En ze verkopen dagelijks een miljoen dollars aan PC's 
rechtstreeks via het internet en niet via dealers. Dat is 
wat we bedoelen met verticale desintegratie. 
Een nieuwe economische wet is aan het ontstaan , de 
wet van de increasing returns, de wet van de 
afnemende meeropbrengsten . We zien in de nieuwe 
economie, in de digitale wereld, dat de investeringen 
voor het digitale productieproces alleen maar in het 
begin van het traject vallen. Het kopiëren van dat 
product is praktisch kosteloos geworden. Dat is de 
reden dat Microsoft waard is wat 'ie waard is, dat is de 
reden dat Amazon.com waard is wat 'ie waard is. We 
zeggen wel : "Die bedrijven maken allemaal nog geen 
winst." 1\Jou , wake up: Amazon heeft vorige week 
bekend gemaakt dat met datgene waarmee ze groot 
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geworden zijn -de boeken- sinds de laatste paar dagen 
van vorig jaar winst. Per saldo maken ze nog geen 
winst, omdat ze inmiddels nieuwe activiteiten opgestart 
hebben. 
De technology push . Er kan inmiddels veel meer dan 
er commercieel op de markt gebracht wordt en dat is 
een formidabele uitdaging voor leveranciers. Hoe 
zorgen wij ervoor dat alle nieuwe technologie, die er 
inmiddels is, bij u terechtkomt? Hoe zorgen wij ervoor 
dat u via uw mobiele telefoon op internet kan? Het kan 
allemaal al, maar het is nog niet gecommercialiseerd . 
Kortom: de 'new economy' heeft een belangrijk 
uitgangspunt: het 'E'-element. 

Als we kijken naar bedrijven dan zien we dat elk bedrijf 
in een bepaald stadium is als we praten over 'web 
enabled activities' . 
Er zijn bedrijven die nog helemaal niks hebben: in 
Nederland hebben de meeste bedrijven inmiddels een 
website, waarbij ze niet communiceren met een 
leverancier of een klant, maar waarmee er alleen een 
stukje 'presence' is van datgene wat ze doen. Niet 
meer dan dat. Geen interactie. 

De volgende stap die gezet wordt is, wat wij noemen, 
E-commerce. E-commerce is het kopen en verkopen 
van producten en diensten via het web. Puur 
transactie-gericht. 
De volgende stap die we bereid zijn te gaan nemen, 
zoals professor de Kok al zei, is het delen van 
informatie. En dat kan inmiddels ook via het web. 
Leveranciers die specificaties kunnen halen bij hun 
klant via het web, en niet via een opgestuurd stuk 
papier. Klanten , die in de voorraadsituaties van hun 
leverancier kunnen kijken en op basis daarvan kunnen 
bepalen wat ze wanneer nodig hebben. Dat is het 
meest valuable deel van samenwerken: het delen van 
informatie. 
Wat we zien is dat nieuwe spelers die in de arena van 
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figuur 2 
het zakendoen terechtkomen zich gaan richten op wat 
wij noemen 'Supply Networks' of 'E-Supply Networks' 
(zie figuur 2). 



Wat is dat? Alle end-tc-end-processen van een bedrijf 
worden gesynchroniseerd op elkaar aangesloten. Even 
terug naar het voorbeeld van Dell : Als je online een PC 
bestelt bij Dell is dat het moment waarop iedereen die 
in keten een rol speelt bij het maken van die computer, 
wordt aangestuurd. Er zit geen suboptimaal proces 
meer tussen voorraad bij dealers, voorraad bij 
fabrikanten, voorraad bij assembleurs, voorraad bij 
voorasssembleurs. Nee, iedereen is daarop 
aangesloten. Dit is een concept waar Dell jaren aan 
gewerkt heeft, wat inmiddels twee jaar actief is en 
waarmee ze inmiddels de grootste geworden zijn in de 
wereld. 
Supply Change Management houdt in dat er een 
traditionele kijk is op de manier waarop we naar Supply 
Chain Management kijken en een nieuwe kijk. De 
traditionele manier om te kijken naar Supply Chain 
Management is: optimaliseer je bedrijfsprocessen en 
optimaliseer jouw rechtstreekse processen met klanten 
en met leveranciers. De doelen daarvan zijn het 
verhogen van het service-level en het verlagen van de 
kosten. Als we kijken naar wat er nu in de web-enabled 
wereld gebeurt, zien we dat er geen traditionele ketens 
meer zijn. Dealers vallen weg. En wat we zien is dat 
bedrijven onderdeel uitmaken van wat wij noemen een 
'value network'. In dat 'value netwerk' hebben we een 
aantal belangrijke elementen. Het belangrijkste element 
is 'klant'. De perceptie van de klant is datgene wat 
waarde bepaalt in de keten. En niets anders dan dat. 
In een 'value netwerk' is er altijd, wat wij noemen, een 
'powerhouse'. Een speler die voor dat netwerk bepaalt 
hoe zaken gedaan worden. Vijftien jaar geleden was 
IBM dat powerhouse, vijf tot tien jaar geleden was 
Compaq dat powerhouse en op dit moment is Dell het 
powerhouse in de PC-businessis. Wat je ook ziet is dat 
IBM en Compaq zich gaan richten op die manier van 
werken van Dell. Ook IBM heeft gezegd: "We stoppen 
met distributie via dealers, we gaan ook alles via 
internet doen." Ook Compaq gaat zeggen -denk aan de 
reclame 'Compaq non-stop' : "Wij moeten online 
aanwezig zijn." Alleen omdat er iemand in die divisie is, 
die inmiddels het grootst is en die bepaald heeft wat er 
in dat netwerk gebeurt. 
Aan de andere kant van het netwerk zien we 
'commodities'. Wat bedoelen we daarmee? leder bedrijf 
heeft een gebouw nodig, stoelen nodig en papier nodig 
voor het kopieerapparaat. Nog een leuk voorbeeld, 
kopieerapparaten: in de ogen van een klant, ook 
bijvoorbeeld een klant van Cap Gemini , zit er geen 
enkele waarde in het kopieerapparaat dat wij hebben 
als bedrijf. Maar het is wel nodig voor het proces. Dat 
is wat wij bedoelen met 'commodities'. 

Je ziet dat concurrentie veel minder gaat tussen 
individuele ketenregisseurs, maar veel meer tussen 
netwerken. Ben jij in staat om samen met je 

leveranciers in de ogen van de klant de meeste waarde 
toe te gaan voegen, dan zul je zien dat de grote 
concurrenten andere leveranciers hebben. En dat zijn 
de concurrentieverhoudingen waar we inmiddels in 
leveren. 
Dat zijn de belangrijkste drie trends die we zien binnen 
de Supply Change Management wereld. 

We zien een aantal belangrijke elementen ontstaan. 
In eerste instantie: het logistieke ontkoppelpunt zien we 
verder terug de keten in gaan. Ik neem weer even Dell 
als voorbeeld : Er zijn geen leveranciers meer, behalve 
dan misschien die leveranciers die ervoor zorgen dat 
plastic uit het chemisch proces tot plastic kasten 
gevormd wordt, waar nog niet bekend is aan welke 
klant geleverd wordt. 
Powerhouses vragen zich af wat in de ogen van de 
klant waarde is, en op basis daarvan nemen ze 
beslissingen: "Dat gaan wij niet meer assembleren." Ik 
blijf even bij het Dell-voorbeeld; Dell heeft nagedacht 
over de vraag: "Heeft het in de ogen van mijn klant 
waarde dat ik die PC assembleer?" . De conclusie was 
dat dat geen enkele waarde had. Nou, laat dat dan 
iemand doen die dat veel beter kan. 
Inmiddels zijn automobielbedrijven ook zover. U heeft 
het vorige week misschien gelezen in de krant: Ford 
heeft besloten om in de regio Brazilië geen auto's meer 
zelf te assembleren. Dat hebben zij inmiddels 
uitbesteed aan een hele grote toeleverancier. Weer in 
dezelfde veronderstelling : er zit geen waarde in het 
assembleren van dat product, er zit veel meer waarde 
in het omarmen van de klant met datgene wat nodig is 
om in zijn ogen waarde te creëren. Outsourcing en 
specialisatie. 
En wat je ziet is dat mensen, die in de commodity-sfeer 
zitten, zeggen : "In de ogen van de klant leveren wij 
geen waarde." Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat ze 
toch waarde leveren? Door dichter bij de klant te gaan 
zitten. Kopieerleveranciers gaan bijvoorbeeld veel meer 
diensten aanbieden, dan alleen maar het apparaat. Ze 
gaan het apparaat financieren, ze gaan het apparaat 
zelf-servicen, ze gaan ervoor zorgen dat er ook papier 
geleverd wordt, enzovoort, enzovoort. Want dat levert 
in de ogen van de klant toch iets meer waarde op dan 
alleen maar het simpele apparaat. 
Wat je dan ziet is dat er allerlei nieuwe business
modellen ontstaan. In de internetwereld zie je dat 
'brokers'- en 'supplier'-clubs ontstaan op het web. Kijk 
bijvoorbeeld naar bedrijven als Buhrmann, die met een 
'corporate express'-methode zeggen: "Wij gaan alles 
voor u regelen. U hoeft niet meer uw kantoorspullen 
daar te kopen en uw koffie-bekertjes daar en uw 
telefoons daar. Wij gaan dat allemaal voor u regelen. 
Er ontstaan dus nieuwe business-modellen. 

Als we kijken naar onze kijk op de vragen die gesteld 
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moeten worden in Supply Change Management
programma's, dan zijn dat een vijftal vragen. 
Hoe balanceer ik demand en supply? 
Hoe krijg ik mijn organisatie zover dat iedereen op 
dezelfde manier denkt? Nogmaals dat change-aspect, 
misschien wel het allerbelangrijkste. 
En wat leveranciers zich altijd af moeten vragen is: 
Welke supply chain- waardewil miijn klant? Als u een 
televisie koopt, u loopt die winkel binnen en u ziet daar 
die drie merken staan -Samsung, Philipsen Sony-, 
heeft ieder individu een eigen perceptie van waarde. 
ledereen is verschillend: er zijn geen generieke 
markten of generieke klanten . ledereen heeft zijn eigen 
waarde. En dat is datgene waar ketenregisseurs over 
na moeten denken. Hoe bereik ik dat? En niet in de 
laatste plaats: Hoe meet ik die performance die 
daaraan gerelateerd wordt? Als het voor mijn klant 
belangrijk is dat er binnen 24 uur een bevestiging is 
van een order, meet ik dat dan? Of meet ik hoeveel 
orders ik per dag heb verwerkt? 
En, last but not least, welke informatietechnologie heb 
ik nodig om samen te werken? 
Het allerbelangrijkste, ik heb het al een aantal malen 
gezegd : Supply Chain Management is een customer 
driven process. De klant is de motor van de keten . 

Waarom? Nu komen we bij de overgang naar het 
economische en financiële gedeelte. Uit benchmark
onderzoeken zien we dat -Abco zal daar dieper op 
ingaan- als we praten over supply chain kosten als 
onderdeel van de omzet het verschil tussen een 
average industry en een best-in-class industry 
ongeveer zes procent is. Zes procent van de omzet. 
Nou, als u weet dat 6% procent winst maken in een 
traditionele productiebedrijf fantastisch is ... Zij hebben 
in principe de mogelijkheid om hun winst te 
verdubbelen als zij 'Supply Chain lmprovement'
programma's gaan starten . 
Wat meer en meer belangrijk wordt is cash-ta-cash 
cycle time: het moment waarop ik een gulden uitgeef 
aan een leverancier, tot het moment waarop ik 'm 
terugkrijg van een klant. 
Er zijn industrieën die in staat zijn binnen zeventien 
dagen dat te regelen , door fantastische afspraken met 
de leveranciers maar ook fantastische afspraken met 
de klanten te maken. Dell als voorbeeld : de cash-ta
cash cycle time van Dell is negatief. U heeft uw 
creditcardnummer allang opgegeven, voordat u ook 
maar één PC geleverd heeft gekregen. Gemiddeld 
negentig dagen en de mogelijkheid is er om dat met 
twee maanden te verbeteren. Een formidabele 
verbetering . Dat is de reden waarom wij denken dat 
een 'Supply Network' belangrijk is. 
Het inhoudelijke deel laat ik nu aan Abco Janssens 
over: Economie Value Added en de Supply Chain 
Management programma's. 
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Ik ga het hebben over de vraag hoe Supply Chain 
Management-programma's aandeelshouderswaarde 
toevoegen. In eerste instantie leg ik uit wat Economie 
Value Added precies is . Vervolgens ga ik in op de 
aanpak van Cap Gemini met betrekking tot het 
invoeren van Supply Chain Management-programma's 
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figuur 3 

en wat het uiteindelijk voor effect heeft op de 
aandeelhouderswaarde. Dan kom ik even kort toe aan 
een onderzoek dat Cap Gemini gedaan heeft in 
samenwerking met IOC naar de kosten en baten van 
Supply Chain Management-programma's. Vervolgens 
vat ik het geheel samen . 

Figuur 3 heb ik ooit te zien gekregen op een cursus die 
ik bij Philips heb gehad. Ik heb, voordat ik bij Cap 
Gemini kwam werken, tien jaar bij Philips gewerkt en 
op een gegeven moment ging Economie Value Added 
daar ook een grote rol spelen . Ik vond dit plaatje wel 
aardig om mee te beginnen . Uiteindelijk gaat het er 
natuurlijk om om als ondernemer waarde te creëren 
voor de aandeelhouders. Dus: Waarom is Economie 
Value Added belangrijk? Nou, die man staat al voor de 
deur van de directeur van de onderneming om hem in 
het schandblok te plaatsen, want die is kennelijk 
helemaal niet tevreden over wat die onderneming 
gepresteerd heeft. 
Economie Value Added : een onderneming wordt 
gefinancierd door aandeelhouders en vreemd 
vermogen-verschaffers. Beide willen graag een 
rendement hebben op hun investeringen. Het 
rendement voor vreemd vermogen-verschaffers is 
gewoon gekoppeld aan het tarief wat de bank daarvoor 
hanteert, dus dat is verder niet zo boeiend. Maar 
daarnaast heb je natuurlijk het rendement dat de 
aandeelhouders zelf willen hebben en dat is heel sterk 
afhankelijk van het risico wat met een onderneming 
samenhangt. Sommige ondernemingen zijn nou 
eenmaal gekoppeld aan wat minder risico, en andere 
ondernemingen in een meer risicovolle markt. En dus 
wil ook de aandeelhouder meer rendement hebben . Dit 



kun je met name natuurlijk nu zien in de internetwereld: 
een wereld met veel risico, maar daar staan dus ook 
hoge rendementen tegenover. 
Uiteindelijk is het rendement dat een onderneming 
moet halen een gewogen gemiddelde van die twee 
rendementen, van zowel het rendement op aandelen 
als het rendement op vreemd vermogen . Een 
onderneming moet zorgen dat er meer rendement 
gehaald wordt dan dat gewogen gemiddelde. Alles wat 
de onderneming meer haalt dan dat de 
aandeelhouders en de vreemd vermogen-verschaffers 
vragen, dat is Economie Value Added . 

Vroeger was Supply Chain Management gewoon een 
onderdeel van de operationele strategie van een 
onderneming. We zien nu dat meer en meer Supply 
Chain Management echt een rol gaat spelen bij het 
vormgeven aan de strategie van de onderneming. Dat 
heeft ook te maken met de vele ontwikkelingen op 
technologisch gebied, waardoor er veel meer mogelijk 
is dan vroeger. Het betekent ook dat afwegingen die 
vroeger gemaakt werden, zoals: "We kunnen wel een 
kortere doorlooptijd bieden aan onze klanten , maar dat 
gaat meer geld kosten .", tot gevolg hadden dat je 
moest zoeken naar een optimum. Tegenwoordig is het 
zo dat je zowel kortere doorlooptijden kan realiseren 
als ook kosten kan verlagen, ja, je hele service aan je 

klant verder kunt vergroten. En dat betekent dus dat je 
tegenwoordig niet een keuze maakt tussen: ik ben 
sterk op het gebied van 'operational excellence', sterk 
op het gebied van 'customer intimicy', ik ben een 
'product leader', maar je moet zorgen dat je het 
allemaal bent. Ik weet niet of jullie van het weekend de 
Automatiseringsgids hebben gelezen, maar dat stond 
weer boordevol met mooie voorbeeldjes. Gerard 

haalde het net al even aan: IBM, die levert nu al zijn 
aptiva-PC's via het internet, maar heeft nu ook 
besloten om het midden- en kleinbedrijf in Amerika 
PC's te gaan leveren via het internet. IBM zegt dat ze 
daarmee dertig procent kunnen besparen op de kosten 
van die PC's. Dat zijn natuurlijk gigantische bedragen, 
en dat zegt dus iets over 'operational excellence' . Maar 
daarnaast is het zo, dat IBM ook zegt: "Als je bij ons 
voor twaalf uur bestelt, dan gaat die PC dezelfde dag 
nog de deur uit. Nou stond daarbij dat ze nog niet 
helemaal wisten wanneer die dan precies bij de klant 
aan kwam, dus dat stukje hebben ze kennelijk nog niet 
helemaal onder controle, maar het zegt in elk geval iets 
over zowel kosten verlagen, als ook je 'customer 
intimicy', dus echt service bieden aan de klant. 
Wat je hier dus ziet is hoe je nou waarde creëert. Je 
'customer service' gaat omhoog, je kwaliteit gaat 
omhoog, cycle time omlaag, kosten omlaag en dat leidt 
uiteindelijk tot meer waarde voor de klant. 
Een ander voorbeeldje dat ook gemeld werd in de 
Automatiseringsgids is Wehkamp. Wehkamp doet al 
jarenlang aan telefonisch ordering en heeft daardoor 
een heel groot voordeel op concurrenten die hetzelfde 
proberen, want zij hebben namelijk een stukje 
'operational excellence' voor elkaar: zij zijn al in staat 
om telefonische orders heel snel af te handelen. Ze 
hebben nu de overstap gemaakt naar ook verkopen via 

het web. Daardoor krijgen ze nog meer 
kostenverlaging, omdat ze minder data
input hebben en ze komen nog dichter bij 
de klant te staan. En zij zijn dus hun omzet 
gigantisch aan het verhogen. Wehkamp is 
overigens ook een klant van Cap Gemini. 

Een ander bedrijf, dat het minder goed doet 
d in diezelfde Automatiseringsgids-, is 

Bol.com. Die hebben in december grote 
problemen gehad, omdat ze wel de 
overstap gemaakt hebben naar verkoop via 
het web, maar uiteindelijk moesten al die 
CD's nog bij de klant afgeleverd worden in 
december en dat ging via een groothandel 
in Lutjebroek, vervolgens moest het door 
een logistieke dienstverlener, ALS, verwerkt 

en 
uiteindelijk moest het door PTT Post 
afgeleverd worden bij de klant. Nou, dat 
verliep alles behalve soepel. En toen kwam 

Bol er ook nog achter dat klagende klantenbehoefte 
hebben aan 'customer service', en dat was ook niet 
geregeld. Ze hadden wel 'customer intimicy' goed 
geregeld, maar bij 'operational excellence' en 'product 
leadership' gingen ze de mist in. 

Nu een voorbeeldje van Cap, over hoe wij waarde 
creëren voor een onderneming. Het is een voorbeeldje 
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van SAAB, die grote problemen had met zijn spare 
parts-leveringen. Cap heeft daar een onderzoek 
gedaan naar wat mogelijke oplossingen zouden zijn. 
Een van de beperkende factoren was dat die dealers 
niet de beschikking hadden over uitgebreide IT
systemen en -architecturen. Dus het moest een vrij 
simpele oplossing zijn, die overal in de wereld 
toepasbaar was. Toen is er voor een web-based 
oplossing gekozen; dat is een vrij eenvoudig 
programma dat gewoon kan draaien bij alle dealers. 
Tevens is een data-warehouse geihstalleerd, waarin 
alle spare-parts van SAAB -maar ook van GM en ook 
van Opel inmiddels- opgeslagen zijn. En via dat web 
kunnen de dealers dus nu spareparts bestellen. En 
daarnaast is het zo dat SAAB nu een veel beter 
overzicht heeft over de voorraden die over de hele 
wereld verspreid liggen. 
Wat zijn dan de benefits? Dan kom je dus weer op 
zaken als 'customer service', lagere kosten, al die 
dingen die ik net genoemd heb. Voor SAAB zelf een 
betere reputatie, waardoor ze nog meer groeien, en ze 
hebben een betere controle over hun voorraden. De 
dealers zelf kunnen natuurlijk ook een betere service 
leveren aan hun klanten, doordat ze minder 'out-of
stock'-situaties hebben. En de klanten, dat is natuurlijk 
duidelijk, worden nu veel sneller geholpen dan in het 
verleden het geval was. 
Dan even iets dieper ingaand op Supply Chain 
Management en Economie Value Added. Ik zal er niet 
te lang bij stilstaan, maar eigenlijk is dit een heel 
simpel plaatje. Waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat 
erom je omzet te verhogen, het gaat erom om je 
kosten te verlagen en vervolgens betekent dat dus een 
hogere bruto-winst en -na belastingen- dus ook een 
hogere netto-winst. 
Dit sluit aan bij het verhaal waar ik mee begon. Netto
winst moet zo hoog zijn dat zowel de aandeelhouders 
als de vreemd vermogen-verschaffers tevreden zijn. En 
dat stuk is dus hier weergegeven. Uiteindelijk heb je 
als onderneming een bepaalde hoeveelheid kapitaal 
nodig -in de vorm van debiteuren, voorraden, maar ook 
natuurlijk machine-park: fixed capital- en dat hele 
kapitaal wordt gefinancierd door zowel de vreemd 
vermogen-verschaffers als de aandeelhouders. En dat 
is wat je hier ziet: dat zijn de gemiddelde gewogen 
vermogens-kosten, de 'weighted average costof 
cap i tal'. De netto-winst moet dus hoger zijn dan die 
kapitaalkosten en dan heb je Economie Value Added. 
Hoe is dan de relatie naar Supply Chain Management? 
Die is als volgt: door een betere 'customer service' -en 
dat houdt dus in betrouwbaar leveren, maar ook snel 
leveren-, dat zal uiteindelijk leiden tot meer sales. En 
daarnaast is het natuurlijk zo dat bedrijven tegen
woordig ook op een hele andere manier met behulp 
van Supply Chain Management-technologie diensten 
gaan aanleveren aan de klant, dus een veel completer 
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pakket van diensten. En dat leidt natuurlijk ook tot 
meer sales. Nu is het zo dat de nieuwe tools het 
mogelijk maken om de diverse kosten in de hele keten 
te verlagen. En je hebt natuurlijk de lagere voorraden 
met het voorbeeld dat net genoemd werd, Dell: er 
wordt alleen maar geproduceerd wat de klant ook 
daadwerkelijk wil hebben. En verder is het zo dat 
bedrijven natuurlijk meer en meer, als ze via het net 
gaan verkopen, gebruik gaan maken van creditcard
betalingen en dus in veel gevallen de betaling al 
binnen hebben voordat ze überhaupt de leveranciers 
betaald hebben. Dus dan krijg je dat verhaal van een 
negatief saldo op je werkkapitaal. En daarnaast is het 
zo dat, wanneer je de supply chain goed in elkaar zet, 
de hele supply chain-configuratie -dus alleen maar 
warehouses daar waar je ze echt nodig hebt
uiteindelijk ook leidt tot lagere vaste activa. 

Tot zover Economie Value Added en hoe je als 
onderneming waarde kunt creëren. Dan zal ik nu de 
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overstap maken naar hoe wij bedrijven helpen bij het 
doorvoeren van Supply Chain Management
programma's en hoe wij tijdens dat traject onderzoeken 
of we ook inderdaad waarde aan het toevoegen zijn. 

Daarvoor doorlopen wij een aantal stappen (zie figuur 
4). We hebben een relatief eenvoudige tooi, waarmee 
we de situatie van een klant redelijk snel in kaart 
kunnen brengen. Dat noemen wij de 'maturity'-matrix. 

Samen met de klant bepalen we de 'red issues' en 
spreken we af waar we ons op gaan concentreren. 
Dan volgt er een 'awareness'-workshop, van een tot 
drie dagen. In die workshop komen allerlei dingen naar 
voren, change drivers, business issues, benchmark
informatie, een visie van zowel het bedrijf zelf als van 
ons op waar we denken dat het heen moet. Daar 
brengen we referenties van Cap Gemini naar voren 
van wat wij bij andere bedrijven gedaan hebben in 
vergelijkbare situaties en we kunnen die 'maturity'
matrix nog wat uitgebreider bekijken en eventueel zijn 



er ook allerlei logistieke games die we doen. Het 
resultaat van die workshop is dat er een hypothese is 
waarbij het bedrijf zegt: "We verwachten toch dat we 
de voorraden met de helft kunnen reduceren en dat we 
de doorlooptijd ook drastisch kunnen verlagen ." Pas 
als er een hypothese is, starten we met een scope
onderzoek waarin we met de klant uitgebreider bepalen 
welke verbeteringen nodig zijn. In de scope vindt de 
kosten/ baten-analyse plaats. Waar we mee beginnen 
is de hypothese verder uitwerken en tegelijkertijd 
maken we dan een topdown business-case. Een 
topdown business-case is, wat professor de Kok net 
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noemde, op de achterkant van een sigarendoos 
uitrekenen of we wel met de goede dingen bezig zijn. 
Belangrijk is natuurlijk dat alles in nauwe 
samenwerking gebeurt met de klant. Uiteindelijk is het 
de businesscase van de klant. 

Vervolgens brengen we de 'as is'-situatie in kaart (zie 
figuur 5) , zowel op het gebied van IT-systemen als op 
het gebied van processen en dat levert ons de baseline 
op: wat gebeurt er als de klant niets doet? Met wat 
voor cash-flows hebben we dan te maken? 

Dan gaan we ons een beeld vormen van waar we 
denken dat het heen moet, zowel qua IT als processen 
en dan willen we ook een beeld hebben van de baten 
die daarmee gemoeid zijn . En daar hebben wij een vrij 
krachtige tooi voor: de benefits-logic. Daar zal ik zo 
een voorbeeld van laten zien. En uiteindelijk, als we 
dus weten waar we heen willen, dan zullen we samen 
een plan moeten maken om daar te komen . Dat 
noemen we 'transformation-design' . En dat levert 
natuurlijk ook een kostenplaatje op. Plus dat in die 
laatste fase van die hele scope ook analyses gedaan 
worden, zoals: "Als we nu dit stuk wel doen en dat stuk 
niet, wat betekent dat dan voor de business-case?". Of: 
"Als we die en die risico's in ogenschouw nemen, wat 
betekent dat dan voor de business-case?". Dus dat 
soort zaken gebeuren op dat moment. 
En uiteindelijk is het doel ervoor te zorgen dat de klant 
een beslissing kan nemen over of hij of zij wel of niet 
verder wil. (zie figuur 6) 
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Een voorbeeld van een benefits-logic. Dit is een case 
die wij gedaan hebben bij een groot cosmetica
concern . Uiteindelijk heeft dat een jaarlijkse besparing 
opgeleverd van twintig miljoen gulden. Het was met 
name een groot veranderingstraject: we hebben daar 
Manugistics ingevoerd, we hebben daar een data
warehouse ingevoerd, en wat je dus ziet in zo een 
benefits-log ie is dat je de oplossingscomponenten hebt, 
hier heb je de relatie naar de processen, en hier heb je 
uiteindelijk de business impact, dus weer op dat 

Economie Value Added, op dat financiële model. 
Tevens staan er allerlei performance indicators 
aangegeven , want in die benefits-logic wordt ook sterk 
een relatie gelegd naar de performance indicators die 
straks gebruikt wordt bij benefits-tracking van het 
project. 
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Wat dus belangrijk is , is dat het programma vooral een 
veranderingsproces is de people in organizational 
development, en de processen en systemen . Verder is 
het belangrijk dat een programma niet zoiets is als een 
huis, waarvan je vantevoren zegt: "Ik ga nu een huis 
bouwen en ik ben over een paar maanden klaar en ik 
weet precies wat ik ga doen." Een programma is iets 
wat je samen met de klant doet en op bepaalde 
momenten stel je weer vast: waar staan we nu en hoe 
gaan we verder? Wat is er veranderd op het gebied 
van technologie, wat is er veranderd bij de omgeving 
van de klant? Wij noemen dat 'islands of stability' . 
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Een plaatje van kosten en baten: 250 ondernemingen 
waren allemaal met projecten bezig. De kosten van die 
projecten lopen van één miljoen tot over de tien 
miljoen. Maar ook de besparingen, die ze binnen twee 
jaar verwachten, lopen in diezelfde orde van grootte. 
Dus ondernemingen verwachten gewoon dat ze dit 
soort projecten binnen één à twee jaar terugverdiend 
hebben. En dat is ook de praktijk. 

Dan een beetje reclame: uit onderzoek bleek dat 
bedrijven met name consultancy firma's en IT
Ieveranciers graag als partner zien en Cap Gemini 
levert beide. Dat is nog niet altijd bij iedereen bekend , 
maar Cap Gemini is groot geworden op het gebied van 
IT, maar heeft tegenwoordig ook een hele sterke 
consultancy-poot. En daarnaast werken wij samen met 
Gemini Consulting, die op een nog hoger niveau 
opereren. 
Bedankt voor uw aandacht. 

Dhr. De Kok: 
Hartelijk dank. De eerste aftrap. Als ik het kort 
samenvat kan ik zeggen dat het een technologie-push 
verhaal is. We hebben hier te maken met de talloze 
mogelijkheden van informatietechnologie. Er is nu 
voldoende bewijslast dat informatietechnologie 
inderdaad talloze processen veel effectiever een 
efficiënter kan laten verlopen. Tijdens de hele dag 
kunnen we kijken naar waar we onderscheid moeten 
maken tussen de informatie-inhoud van een product 
en de fysieke inhoud ervan. We hebben nu twee 
bedrijven tegenover elkaar gehad: Dell -h ier werd van 
gezegd, dat ze helemaal geen voorraad hebben- en 
IBM - zij gaan het model ook adopteren . Ik hoorde iets 
wonderlijks: IBM vertelde, dat ze dezelfde dag de 
computer nog naar u toesturen . Het enige wat ze nog 
niet in de hand hebben is wanneer het bij u is. Maar 
als ze dat kunnen , dan betekent het dat hard-disks en 
monitoren er gewoon moeten zijn . Misschien dat de 
monitoren nog ergens halverwege de transportreis 
meegenomen worden door de log istieke dienstverlener, 
maar een voorraadloze wereld , daar geloof ik op dit 
moment niet in . Tegelijkertijd zien we de integratie via 
de informatietechnologie een hele stap verder is . Ik 
denk dat ook een belangrijk inzicht is dat we niet alleen 
moeten denken in supply change, alsof dat rechte 
lijntjes zijn . U, werkend in een bedrijf, moet u realiseren 
dat u talloze klanten en leveranciers hebt. Het kan zijn 
dat een zeer machtige klant van u u dwingt in een 
bepaalde lijn te denken naar u toe . Maar meestal moet 
u talloze belangen, namelijk de belangen van uw eigen 
klanten, maar en van uw leveranciers, afwegen 
tegenover elkaar. En het is belangrijk ook in die 
netwerken te denken . Voor mij blijft een vraag in 
hoeverre dat netwerkdenken strijdig zou kunnen zijn 
met het feit dat we proberen relaties op te bouwen met 
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elkaar. En het zou kunnen dat wanneer we voortdurend 
bezig zijn relaties op te bouwen met elkaar en te 
verbreken dat dat ook ineffectiviteit zou kunnen geven. 
Maar op dit moment weten we daar het antwoord nog 
niet daarop, want daarvoor doen we het nog niet lang 
genoeg voor. Het blijft voor mij een open vraag. 
Genoeg stof tot nadenken. 
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François Olsthoorn , Customer Logistics Manager Benelux- Proeter & Gamble België/ Nederland 

François Olsthoorn is na zijn studie Technische Bedrijfskunde in Eindhoven gestart bij Proeter & Gamble binnen Supply Chain 
Management. Na verschillende functies op het gebied van market & supply planning , heeft hij commerciële ervaring opgedaan 
vanuit de functie van logistiek account manager in een aantal multi-functionele klantenteams in Nederland. Momenteel is hij 
als customer logistics manager verantwoordelijk voor de logistieke samenwerking met alle retailers in de Benelux. 

Dames en heren, leden van de Congrescommissie , het inrichten en aansturen van onze keten. De totale omzet 
is mij een grote genoegen om hier het woord tot u te is ruim 70 miljard gulden en we hebben ongeveer 
mogen richten . Precies negen jaar geleden stond ik honderd duizend mensen in dienst. Dit is een korte 
hier op dezelfde plaats. En begon ik op precies weergave van het assortiment dat wij op de markt 
dezelfde manier mijn speech . Toen als voorzitter van zetten . Wij begeven ons, zoals ze dat zeggen , in de 
lndustria, net twee weken in functie , moest ik het Fast Moving Consumer Goods branche. U ziet hier een 
congres van lndustria afsluiten. Met hartslag willekeurig aantal merken dat wij verkopen . Grof 
tweehonderd begaf ik mij naar het podium om de zaal gestructureerd ziet u boven enkele merken die zich 
toe te spreken. Gelukkig mag ik nu in een andere begeven in de categorie was en reinigingsmiddelen. 
hoedanigheid het woord tot u richten en dit gelukkig Producten als Ariel , Dash , Dreft. In het midden ziet u 
met een wat lagere hardslag . Mijn naam is François wat meer producten die in de cosmetica sfeer zitten. 
Olsthoorn en ik werk bij Proeter & Gamble. Ik wil u We noemen dat health and beauty care. En onderin 
graag wat vertellen over het gebruik van logistieke ziet u een categorie producten die een hele andere 
prestatie indicatoren. Ik heb de presentatie in het logistieke tak zijn: de papierproducten. Ik ben blij dat ik 
Engels gemaakt omdat veel woorden in Supply Chain in al deze verschillende categorieën werkzaam kan 
Management Engels gewaardeerd zijn . Indien ik dit niet zijn , want dat houdt het logistieke werk erg uitdagend. 
doe wordt het een mix van Nederlands en Engels. Dit Namelijk het vervoeren en handelen van een palet met 
zeg ik op voorhand . In mijn huidige functie ben ik luiers is iets heel anders dan een palet met Pantène. 
verantwoordel ijk voor alle logistieke samenwerking met Misschien dat Proeter & Gamble vooral erg bekend is 
onze retailers in België en Nederland en ik ben door de marketing strategieën en door het imago van 
verantwoordelijk voor alle ECR projectwerk dat daaruit de marketing. Maar gelukkig doen we meer dan dat en 
voorkomt. daarom sta ik hier ook voor u. We doen meer dan 
Goed , wat wil ik behandelen. Even een korte alleen maar reclame maken . Dat alleen zou te irritant 
introductie over het bedrijf Proeter & Gamble en dan wil zijn . Ik moet toegeven dat ik ook wel eens naar een 
ik direct doorgaan naar het onderwerp van vandaag: maandverband reclame kijk en denk: 'Kan het nou echt 
'logistieke prestatie-indicatoren'. Proeter heeft een hele niet wat leuker?' Maar blijkbaar kan dat niet. 
ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van Supply Chain Management binnen Procter, want dat is 
prestatieindicatoren en de omgang daarmee in ons het onderwerp van vandaag . Hoe is dat georganiseerd 
dagelijks werk in de keten . Dit wil ik toelichten aan de bij ons? Wat je zou kunnen zeggen, is dat het 
hand van het concept geïntegreerde Supply Chain en afgelopen tien jaar een stormachtige ontwikkeling heeft 
via logistieke prestatie-indicatoren en scorecards. Ik zal doorgemaakt. Zoals ik het hier met een aantal 
toelichten welke wij hanteren en daarop volgens zal ik kernwoorden heb omschreven , hebben we het 
dieper ingaan op de zogenaamde Daily Management ingevouwen in onze totale organisatiestructuur en onze 
Systems theorie die wij hanteren. Vervolgens zal ik een beleidsvoering. Je kunt zeggen dat het een 
brug slaan naar de samenwerking die wij hanteren met geihtegreerd deel is van al onze business teams die wij 
onze retailers en de prestatieindicatoren die wij daar in de organisatie hebben. Proeter is één van de actieve 
hanteren om ons werk gezamenlijk te meten. En zal supporters van de efficient consumer response 
proberen af te sluiten met een aantal zinnige ontwikkelingen van de laatste vijf tot tien jaar. We 
conclusies . hebben geprobeerd daar ons steentje aan bij te dragen 

Goed, even kort Proeter & Gamble. We zijn wereldwijd 
vertegenwoordigd in vele landen en we hebben een 
groot aantal merken. Opvallend is dat we een relatief 
klein aantal fabrieken hebben. Dit is typisch een 
onderdeel van de logistieke strategie van Procter. Wij 
geloven in globalisering en het gebruik maken van 
schaalgroottes. Dit proberen wij ook te doen bij het 

omdat we erg geloven in het goed benaderen van de 
consument door efficiëntere logistieke stromen. 
Simpel gezegd in organisatiestructuren : de functie 
logistiek of de functie Supply Chain Management is 
ondergebracht in product supply. En dat omvat weer de 
bekende sub-verdelingen inkoop, productie en 
customer service. Hiermee zet ik kort even neer waar 
Supply Chain Management in onze organisatie valt. 

21 



En dan wil ik nu toegaan naar de werkelijke invulling. 
Het volgende plaatje is een versimpelde weergave van 
een willekeurige keten die ik een traditionele keten heb 
genoemd . Je zou uiteraard toeleveranciers hieraan toe 
kunnen voegen of eventueel enkele logistieke 
dienstverleners tussen kunnen voegen. Om het simpel 
te houden heb ik dat niet gedaan. Op de manier van de 
traditionele keten was Proeter zijn keten ook ingericht. 
Wat je ziet zijn goederenstromen en informatiestromen 
die zich bewegen van schakel naar schakel. Er is 
weinig totaal overzicht in de keten en je ziet dat de 
informatie slechts van schakel naar schakel gaat. Deze 
werd daardoor niet optimaal over de hele keten heen 
gebruikt. Dat is een situatie die de meeste van u 
bekent in de oren zult klinken uit het verleden. En zoals 
gezegd, daar wilden we wat aan doen. Als je kort zou 
willen typeren hoe een traditionele Supply Chain eruit 
ziet, betreft dat: vanuit je eigen verantwoordelijkheid, 
vanuit je eigen schakel, 
kijken naar je werk en dat 
gedeelte binnen de schakel 
optimaliseren. Ook zijn er 
flink hoge voorraden in de 
totale keten . We noemen 
dat het opslinger effect, als 
ik me goed kan herinneren 
van een vak dat ik hier 
Eindhoven heb gevolgd . 
Ook zijn de reactietijden 
zeer lang. Dit kwam omdat 
er steeds maar één stap 
verder werd gekeken en 
omdat de wederzijdse 
afhankelijkheden niet goed 
onderkend werden. Die 
lange reactietijden die 
gelden vandaag de dag nog 
steeds tot in bepaalde mate. 
Zo heb ik laatst gelezen dat 
in de Fast Moving 
Consumer Goods, de naam zegt dat het snel beweegt, 
de gemiddelde voorraad van grondstof tot het 
eindproduct op de het schap toch nog zo'n 130 dagen 
betreft. En dan praten wij over levertijden van 
AlbertHein van 6 tot 10 uur. Dat is een heel goed 
responsief systeem. Aan de andere kant is 130 dagen 
in de hele keten veel en is er nog werk te verrichten 
voor ons allemaal. Maar dat is ook het leuke van het 
werken in dit vakgebied . Het laatste punt is volgens mij 
het belangrijkste: gemiste verkoop in de winkel. 
Professor de Kok sprak er net over. Ik denk dat het 
ieders ergernis omschrijft als je op vrijdag avond na 
een lange werkweek nog eens vlug je boodschappen 
wilt doen en dat je dan weer voor een lege schap staat. 
Ten eerste is het erg frustrerend , en ten tweede is het 
ook zonde voor de verkoop voor zowel de retailer als 
de fabrikant. 
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Wat we hebben geconstateerd is dat de Supply Chain 
niet effectief werkt. Niet optimaal effectief en niet 
optimaal efficient. Wat kunnen we daar aan gaan 
doen? Met de opkomst van de efficient consumer 
response gedachtes is er veel in ontwikkeling geraakt. 
Waar lntegrated Supply Chain op neerkomt is dat je de 
consumenten vraag en -gedrag je hele keten laat 
aansturen. Wat ook in de eerste lezing vandaag, door 
Cap Gemini , werd benadrukt is dat de klant centraal 
staat. Ik denk dat dat heel erg waar is. Daar probeer je 
naar te streven bij de aansturing van je keten . Twee 
elementen heb ik aan dit plaatje toegevoegd: aan de 
ene kant een continue goederenstroom naar de 
consument toe als uiteindelijk doel en aan de andere 
kant, een hele belangrijke driver en een heel belangrijk 
element om dat te realiseren , een tijdelijke en zoveel 
mogelijk papierloze informatiestroom. Dit soort keten , 
een contious replenishment keten, daar willen we naar 

toewerken en daar hebben we geprobeerd invulling 
aan te geven . Dit is allemaal conceptueel en het wordt 
tijd voor een concrete vorm met hoe we daarmee zijn 
omgegaan . 

Als ik kijk naar een lntegrated Supply Chain en hoe 
Proeter heeft geprobeerd daar invulling aan te geven 
dan zie ik dat efficient consumer response daar een 
kern element in is geweest. Daar zal ik verder niet over 
uitwijden , daar kun je een dag mee vullen en dat is al 
vaak genoeg gebeurd de afgelopen jaren. Ik wil dus 
met name inzoomen op wat doen nou 
prestatieindicatoren om de geihtegreerde keten 
daadwerkelijk te laten werken. Een paar kernwoorden : 
heel belangrijk bij het inrichten van je keten en bij de 
vraag hoe je de keten gaat managen of aansturen is : 
wat voegt waarde toe in de activiteiten die je 



onderneemt en in de processen die er plaatsvinden. 
Probeer dat heel duidelijk te definiëren en probeer daar 
vanuit te starten . En ga daar vervolgens indicatoren 
aanhangen die daadwerkelijk meten hoe goed je die 
verschillende processen onder controle hebt. Die 
logistieke prestatieindicatoren hebben wij vertaald in, 
zoals wij dat noemen, maandelijkse scorecards. Een 
bekend fenomeen waar het heel vaak over gaat en een 
kreet die ik niet goed in het engeis kan vertalen is 
'meten is weten'. Dat is een kreet naar mijn hart. En ik 
denk dat dit ook geldt voor elk persoon werkzaam in de 
logistiek. Maar dat is wederom weer mooi gezegd. Hoe 
gaan we dat invulling geven? Wat voor indicatoren 
moet je opstellen? In mijn huidige functie werk ik 
binnen een customer service organisatie. Customer 
service is het eindtraject van een logistieke keten. Voor 
verschillende elementen die zorgen dat je een 
bepaalde service aan je customers levert hebben wij 
binnen onze customer service organisatie een 
scorecard ontwikkeld . En die wil ik u even laten zien . 

Wat voor logistieke prestatieindicatoren moet je nou 
onderscheiden? Ik heb hier vier hoofdblokken 
genoemd en daaronder wat specifieke indicatoren. De 
eerste drie hoofdblokken, dat zijn eigenlijk de drie 
blokken werk waar customer service daadwerkelijk 
waarde toevoegt aan de business. Ik heb gedefinieerd 
dat dat werk in die drie werkvlakken iets toevoegt aan 
het bedrijf en dat wij daar laten zien dat logistiek een 
vooraanstaande rol in je totale bedrijfsvoering speelt. 
Het eerste punt is 'building volume' . We gaan er vanuit 
dat we proberen zoveel mogelijk te verkopen in deze 
wereld. Het is een belangrijk element. Wat vaak als 
ultieme measure, indicator gebruikt wordt is het 
percentage perfect orders die je als Customer Service 
organisatie uitlevert. Perfecte ordes alleen zegt toch 
nog wat weinig. Het is dan ook alleen een totaal getal. 
De drie componenten, die Proeter heeft onderscheiden, 
die perfect orders doen realiseren zijn: op de eerste 
plaats product beschikbaarheid. En dan praat ik over 
de beschikbaarheid die Proeter heeft over zijn eigen 
DC naar het DC van de klant. Het tweede element in 
de distributieomgeving is leverbetrouwbaarheid ; de 
mate waarin je als vervoerder en in de transportzorg de 
goederen worden geleverd zoals ze moeten worden 
geleverd . Dit betekent dat er geen schade plaatsvindt 
en dat de goederen op de juiste plaats, op de juiste tijd 
en met de juiste hoeveelheid geleverd worden . Dit is 
een meting van je goederen die het DC verlaten . Een 
derde element dat wij bewust in onze perfecte orders 
meting hebben opgenomen is de betrouwbaarheid van 
de facturen. Dit is weer een onderdeel waarvan we 
zeggen : 'Die order is perfect of die order is niet 
perfect.'. 
Als er een fout zit in de facturen dan zeggen wij die 
order is niet perfect en krijgt deze order dus een 

kruisje. Dit zijn drie indicatoren die echt het hart van 
customer service, order processor raken. De tweede 
component dat is de logistiek kosten. Wat wij ook 
bijhouden en waar wij onze resultaten aan meten is de 
hoeveelheid kosten die worden gemaakt per verkochte 
eenheid . Daar kun je heel veel aan doen binnen je 
Supply Chain Management. Door je 
verveersactiviteiten efficiënter aan te pakken en door je 
planningsactiviteiten op een betere manier te 
organiseren. De derde component die ik hier heb 
genoemd 'reduce working capital' dat heeft met name 
met alle cashflow zaken van doen. Wij hebben hiervoor 
twee specifieke indicatoren opgenomen. De eerste is 
het aantal dagen 'trade receivables' zoals wij dat 
noemen. Hoeveel dagen staan je facturen uit. Hierover 
maak je natuurlijk afspraken met je retailers en ga je 
bijhouden hoe goed ze dat doen. Als eerste plaats kun 
je bijhouden het aantal dagen waar facturen voor 
uitstaan. Wat je ook kunt bijhouden is de pay-score. 
Hoe goed doe je het ten opzichte van je afspraken . 
Dus als je afspreekt, ik betaal binnen veertien dagen, is 
dit een indicator dat weergeeft in hoeverre je dat ook 
doet. Dit is een tweede manier om het bij te houden en 
daar opvolging aan te geven . En die opvolging, daar ga 
ik zodadelijk verder over vertellen. De tweede is 
natuurlijk je voorraad niveaus. Vaak wordt gezegd dat 
de beste customer service wordt geleverd met de 
hoogst mogelijke voorraden omdat je dan zeker weet 
dat je kunt leveren . Uit eigen ervaring kan ik vertellen 
dat ik een keer een correlatie heb gezien die andersom 
werkt. Je moet alleen je voorraden laten toenemen om 
een betere product beschikbaarheid te willen 
realiseren. Want wat vaak gebeurt, is dat net de 
verkeerde variant op voorraad is en dat de variant die 
je nodig hebt buiten voorraad is. Dus deze correlatie 
wil zeggen dat het niet zo evident is. Het is ook een 
meting die we bijhouden om te kijken hoe goed je je 
working capital onder controle houdt. Het vierde blokje 
wat ik heb genoemd is 'process measures'. Dit zijn 
allemaal recht toe recht aan meetpunten. Maar als je 
gaat kijken naar de processen en naar de activiteiten 
die je onderneemt als customer service organisatie dan 
is dat vaak heel wat meer. Met name op het gebied 
van planning, op het gebied van specifieke logistieke 
projecten, doe je een hoop werk . Maar het is ook goed 
om te meten hoe goed je dat werk doet. Hiervoor 
houden we, ik heb er hier twee opgenomen en ik zal u 
zo de scorecard laten zien die laat zien dat er 
meerdere indicatoren zijn, op het gebied van planning 
de 'forecast accuracy' bij . Hoe nauwkeurig voorspel jij 
je vraag. En een tweede die wij ook belangrijk vinden 
is de 'initiative availability' . Als je met nieuwe producten 
op de markt komt of met veranderingen in je 
productassortiment die heel belangrijk zijn voor de 
consument en dus ook voor de handel dan moet je 
ervoor zorgen dat als je die aankondigt, je deze 
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producten ook dag één op vrijdag avond in de 
supermarkt van Professor de Kok beschikbaar hebt. 
En voor de beschikbaarheid van die nieuwe initiatieven 
en van die upgrades daar houden wij ook een aparte 
meting bij om te kijken hoe goed doen we dat soort 
business projecten als logistieke organisatie. 

1\Jou, laten we eens kijken hoe dat er uitziet. Het is niet 
mijn intentie om een leestbare sheet te maken, het is 
meer om te illustreren. Want de getallen zullen wat 
klein zijn om te lezen vanaf de achterste rijen. Wat je 
eigenlijk ziet is een willekeurige hard copy van een 
customer scorecard uit het verleden. U ziet '97/'98 
staan. Ons fiscale jaar loopt van juli tot juni. En ik heb 
de eerste zes maanden van het fiscale jaar hier 
opgenomen. Als je kijkt naar de verschillende 
componenten dan ziet u dezelfde als ik daarnet over 
gesproken heb. Op de eerste plaats 'building volume'. 
Product beschikbaarheid, delivery reliability, invoice 
accuracy en uiteindelijk de perfecte orders. Je ziet daar 
in de eerste paar kolommen wat we afgelopen jaar 
hebben gedaan, wat is de doelstelling voor dit jaar en 
hoe gaat het met het fiscale jaar. Dan zie dat bij 
product beschikbaarheid we nogal wat werk te 
verzetten hadden, want 99,5% is onze doelstelling en 
daar komen we op dat moment niet aan. Des te meer 
reden om aan de slag te gaan. Bij het tweede stukje, 
'reduced cast', daar zie je het aantal dollars dat je 
uitgeeft aan een SU. Dat is een interne verrekensom 
om een pakje Pampers te vergelijken met een pakje Oil 
of Olaz. Bij de derde component 'reduced working 
capital', wordt het aantal dagen voorraad bijgehouden. 
Per maand worden deze scores bijgehouden. En hier 
moet je uiteraard wat mee gaan doen. En daar iets 
mee gaan doen, daar ga ik zo meteen iets dieper op in. 
Even nog het tweede gedeelte van de scorecard. Ik zei 
net dat die recht-toe-recht-aan meting nogal vrij 
eenvoudig is om bij te houden en te meten. Maar al het 
andere werk dat je doet, je specifieke projecten die je 
hebt gedefinieerd, daar wil je uiteraard ook iets mee 
doen. Dat hebben we in het tweede gedeelte van onze 
scorecard opgenomen. Zoals de goede lezers wellicht 
kunnen zien staat er special customer service project, 
stream lined logistics en lntegrated Planning zijn 
koppen dat we benoemd hebben. En als je praat over 
bijvoorbeeld de forecast accuracy dan praat je over 
betrouwbaarheidsdata of zoals je onderin ziet staan: 
een percentage EDI. Wat we ook hebben gemeten is 
hoe goed zijn nou eigenlijk de orders die we binnen 
krijgen. Hoe goed kwaliteitsniveau hebben deze, 
hoeveel rework moet er nog verricht worden aan die 
order om die zo snel mogelijk te kunnen verwerken. 
Hoe meer rework hoe slechter je service wordt. Dit 
omdat je tijd verliest aan het corrigeren. Dus is het voor 
beide partijen interessant om die order zo goed 
mogelijk aan te leveren. Dat hebben we ook 
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bijgehouden en zo heb ik nog meer voorbeelden. Zoals 
ik zei, meten is één maar daadwerkelijk actie 
ondernemen op je resultaten is twee. Dat hebben we 
ons gerealiseerd dat we daar iets aan moesten doen, 
dus zijn we dat gaan doen. Ik heb het hier in een 
plaatje willen omschrijven. Is het mogelijk om je 
prestaties structureel te verbeteren zonder dat je daar 
een systematische aanpak voor hanteert? Tijdelijk zou 
dat zeker wel kunnen. Als jij een boze opdracht van je 
baas krijgt om iets te verbeteren dan lukt dat 
waarschijnlijk in die maand. Ik vraag me af of dit een 
langdurige manier is die werkt. En ik denk dat dat niet 
zo is. Als je daar geen gestructureerde manier van 
werken tegen aanzet, dan zal het moeilijk zijn om je 
resultaten structureel te verbeteren. Daarom zijn we 
gegaan naar een concept dat we hebben ontwikkeld, 
de 'Daily Management Systems'. Even een korte 
definitie. Waar staat het Daily Management Systems 
concept voor? Een gestructureerde werkmanier, 
werkmethode die er voor zorgt om je kritische waarde 
toevoegende processen beter onder controle te krijgen 
zodat dat uiteindelijk leidt tot uitstekende resultaten, 
maar ook resultaten die je kunt handhaven. Wat zijn nu 
de belangrijkste elementen om dat voor elkaar te 
krijgen? 
Wederom begin te denken vanuit toegevoegde waarde. 
Perseneli commitment, persoonlijke 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid. We hebben 
ervoor gezorgd dat individuen persoonlijk 
verantwoordelijk zijn voor processen. Dit hebben we 
gedaan om ze een verantwoordelijkheids- en 
betrokkenheidsgevoel te geven. Let op voorspelbare 
resultaten, want dan pas kun je iets gaan doen in het 
proces. En zoals ik zei, wil je iets in je proces gaan 
verbeteren en je wilt niet iedere keer vuurtjes gaan 
blussen. Dat is wat deze methode probeert. Ik heb 
geprobeerd dit te verwoorden in een aantal principes. 
Hier heb ik ze opgesomd: verantwoordelijkheid en 
betrokkenheid voor processen bij één persoon zodat je 
die ene persoon kunt aanspreken als er iets niet goed 
is. Van die ene persoon wordt verwacht dat hij of 
iemand uit zijn omgeving actie onderneemt. Het derde 
punt zegt dat je met de uitkomst moet beginnen en dan 
gaan werken aan de inrichting van het proces. Het 
vierde punt is denk ik een wezenlijke: 'reducing 
variation'. Waar deze benadering voorstaat, is dat je 
resultaten voorspelbaar worden en dat je weet wat er 
uit een proces komt. Als ze stabiel zijn kun je gaan 
sleutelen aan een proces. Stabiel betekent niet dat ze 
goed zijn, maar dat je weet of de product
beschikbaarheid elke maand standaard 50% is. Als je 
dat weet, weet je dat het niet goed is en dat het ergens 
door komt. Als het de ene maand 50 is, de volgende 
maand 90 en dan 60 of 100 is het moeilijker om de 
kernoorzaken aan te wijzen. Continue verbetering is 
altijd beter dan wachten tot je het in de perfectie kunt 



beheersen. Zorg dat je continu blijft nadenken en 
verbeteringen doorvoert. Een principe dat ik ooit heb 
gehoord en dat ik goed vind is het KISS-principe: Keep 
1t Short and Simple. Probeer zo eenvoudig mogelijk 
aan de slag te gaan en te beschrijven wat er moet 
gebeuren. Ga het niet onnodig gecompliceerd maken. 
En let op de resultaten, want dat is waar het om draait. 
Wat zijn nu de voordelen van een DMS benadering. In 
de volgende sheet zal ik laten zien hoe een DMS 
Scorecard er uitziet. Dan wordt het wat concreter. 
Zoals ik al gezegd heb kun je alleen met een 
voorspelbare staat van een proces iets gaan doen. Als 
dat zo is, dan kun je vanuit een bepaalde status-quo 
gaan werken. Wat ook belangrijk is, is dat je processen 
op een eenduidige manier uitvoert worden en dat als je 
op vakantie bent iemand dat over kan nemen. Dit 
betekent dat je een consistente uitvoering nodig hebt. 
Dit is erg belangrijk voor de klant, want die verwacht 
een bepaalde manier van werken. Als dat persoons
afhankelijk is in plaats van systeemafhankelijk, dan is 
dat minder goed houdbaar. 
Een derde punt is een wezenlijk verschil met een 
scorecard alleen. DMS benadering probeert alle 
kernoorzaken gestructureerd aan te wijzen en deze 
kernoorzaken aan te pakken in plaats van een 
specifiek issue ad hoc proberen op te lossen. Je zult 
zien dat er terugkerende resultaten zijn die je kunt 
gaan aanpakken. Ook belangrijk is, zeker vandaag de 
dag, Supply Chain Management Er gebeurd van alles. 
Ontwikkelingen volgen elkaar op. De E-logistics 
aspecten vandaag de dag zijn zo gigantisch dat we 
maar moeten zien wat dat over twee jaar nog betekent 
voor de keten. Het is heel prettig om in ieder geval te 
weten wat de kernprocessen doen als je aan zo'n 
verandering onderhavig bent. Je weet wat je 
belangrijkst dingen zijn en hoe goed je het doet. En 
zoals gezegd, persoonlijke verantwoordelijkheid en 
commitment zorgt ervoor dat je als organisatie er ook 
tegenaan gaat. De plan-do-check-adjust cycle, is voor 
de meeste mensen een bekende. Wat we eigenlijk 
proberen te doen met DMS is dat je nog een stap 
verder gaat en dat je niet allen plant maar ook probeert 
te standaardiseren waar dat goed is en waar het helpt 
om je processen beter onder controle te krijgen. Het is 
eigenlijk een standardize-do-check-adjust cycle die je 
probeert te implementeren. Daily Management 
benadering, het klinkt alsof je het elke dag zou moeten 
doen. Dat je dagelijks iets moet doen met je 
processen. Dat is niet helemaal het idee. Het idee van 
een Daily Management benadering is dat je 
terugkerende processen onder de loop neemt en dat je 
iedere keer controleert of je resultaten goed zijn en of 
je het beter kan aanpakken. Het kunnen ook wekelijkse 
of maandelijkse processen zijn. Een voorbeeldje. We 
hadden het er net in de pauze even over: Forecasting, 
vraagvoorspelling is een typisch proces dat iedere 

onderneming maandelijks doormaakt, of wekelijks 
aanvankelijk hoe je dat doet. Het is altijd een gestoei 
van jewelste als ik mijn eigen ervaringen hier vertel. 
Maar daar ben je niet elke dag mee bezig. Maar het is 
wel zo wezenlijk dat je zorgt dat je regelmatig 
terugkoppeling houdt over hoe het gaat en hoe je het 
kunt verbeteren. Ook daar kun je een DMS benadering 
op doen. maar dan heet het een MMS, Monthly 
Management System of een WMS Weekly 
Management System. 

Een voorbeeld van een DMS scorecard, dus een 
dagelijkse scorecard die weergeeft hoe je je kritische 
processen daadwerkelijk onder controle hebt. Je ziet 
hier drie grafiekjes die ik versimpeld heb weergegeven. 
De eerste grafiek geeft de resultaten aan. Dit is zoveel 
mogelijk gevisualiseerd omdat het dan goed de trends 
aangeeft, maar ook omdat het veel prettiger leest dan 
een hoop cijfers. Dit leest prettiger dan die scorecard 
die ik zojuist heb laten zien. Vergeet niet je targets en 
je gemiddeldes toe te voegen. En geef het een 
significante tijdsperiode mee, met voorkeur zes tot 
twaalf periodes los van welke periode je kiest, dan kun 
je een bepaalde trend waarnemen. De tweede 
component geeft de kernoorzaken weer van dat je je 
prestaties niet realiseert of dat je prestaties niet 1 00% 
zijn. Ook daar weer een niet zo'n ingewikkelde 
benadering. Je zet ze grafisch weer, bijvoorbeeld in 
een taartdiagram. Zo zie je meteen wat je belangrijkste 
oorzaken zijn. Als er eentje uit springt dan moet je daar 
je aandacht op richten bij het verbeteren. De derde is 
misschien wel typisch iets voor Procter. We zijn erg 
actie gericht in alles wat we doen. We proberen overal 
een vervolgstap aan te hangen. Een vervolgstap 
definiëren is één, maar het vervolgens doen is twee. 
En wat we in deze benadering willen weergeven is hoe 
goed doe je wat je afspreekt wat je zou gaan doen. 
Houd je opvolging op de vervolgstappen die zijn 
afgesproken? Heb je die ook uitgevoerd? Zo kun je 
zien als een maand later je resultaten niet beter zijn en 
je hebt wel je vervolgstappen uitgevoerd, dan is er iets 
mis met de vervolgstappen. Als je dat niet gedaan 
hebt, weet je dat je daar eerst aan moet werken. Dit 
zijn drie grafische weergaven van wat je doet. 
Daarnaast moet je zoals onderaan staat, het 
belangrijkste eigenl ijk, een actieplan maken om iets te 
gaan doen aan je procesverbetering. Je richt je weer 
op de kernoorzaken maar nu zet je daar een timing 
van wanneer je iets aangepakt wilt hebben bij. Dat is 
iets wat je dagelijks, wekelijks of maandelijks update. 
Deze scorecard is voor jou als proces beheerder een 
handleiding om het zo goed mogelijk te doen. 
Even een paar voorbeelden van waar we zo'n DMS 
voor in gebruik hebben. Voor productbeschikbaarheid; 
dat is iets wat je dagelijks tegenkomt. Dagelijks doen 
wij een product availability check in de orders. Wij 
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kijken dagelijks of de orders goed zijn . Dan wordt 
dagelijks bijgehouden of iets wel of niet leverbaar is, 
wat de redenen daarvoor zijn en wat we er aan kunnen 
doen. Forecast accuracy is een onderdeel dat we met 
DMS aanpakken . Maar ook de planning van onze 
nieuwe initiatieven, daar hebben we een aantal 
processen voor die we op deze manier volgen. En ook 
delivery reliability, hoe goed doet de vervoerder het, 
hoe goed maken wij afspraken met de vervoerder en 
hoe goed laden wij in onze eigen DC's. Dat zit allemaal 
ingevouwen in zo'n benadering . 

Hiermee sluit ik het DMS gedeelte af en wil ik weer 
terug naar die geïntegreerde keten. Want dit is gericht 
op de interne organisatie en de interne keten ; hoe 
kunnen wij die zelf zo goed mogelijk laten werken. 
Zoals gezegd gaat het om de totale keten en dit is 
maar een element daarvan. In de samenwerking met 
onze retailers hebben we daar een grote discussie 
over gehad . Ik heb hier een willekeurige discussie met 
een gesprekspartner uit de handel 
weergegeven. De fabrikant zegt: 
'nou hé, dat hebben we goed 
gedaan'. En de retailer zegt: ' nou 
dat was niet mijn indruk'. 'Nou 
ik heb hier de resultaten en dat is 
99,6; 99,41 , hartstikke goed' . De 
retailer zegt: 'Ik weet niet wat jij 
meet, maar bij mij staat er 67 en 
74.'. Door dit soort 
spraakverwarring kun je niet goed 
samenwerken. Dus is het de 
zaak dat je over dezelfde 
indicatoren praat, op dezelfde 
manier meet en op dezelfde 
manier rapporteert. Dit soort 
spraakverwarringen heeft men al 
jaren lang geconstateerd en heeft 
geleid tot het opstellen van een 
werkgroep waar ik zelf in heb 
gezeten. Deze is geïnitieerd door 
de stichting ketenmoduuL Stichting ketenmodule is een 
soort overlappend werkorgaan voor fabrikanten en 
retailers . Wat voor deelnemers hebben er in die 
werkgroep gezeten? Grote bekende supermarktketens 
in Nederland en bekende fabrikanten. De doelstelling 
van dat werkgroepje was om zo goed mogelijk 
prestatieindicatoren te definiëren die in gebruik zijn, om 
te definiëren hoe je het moet meten en op welk 
moment je het moet meten én willen wij dit bespreken 
of is het meer een interne indicator. Dit heeft een 
bijeenkomst of zes geduurd voordat we het een beetje 
eens waren. Een typisch voorbeeldje: een retailer meet 
per vier weken , een fabrikant per maand. 

Ik heb een voorbeeldje in mijn hand van de brochure 
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die we hebben opgeleverd als werkgroep. ik heb er 
een stuk of vijftien meegenomen. Die liggen bij de 
eongrescommissie en als u daar interesse in heeft kunt 
u die een meenemen. Er zijn er meer beschikbaar bij 
stichting Merkartikel in Amsterdam. Het is feitelijk een 
opsommende beschrijving van de meest gebruikte 
indicatoren en hoe je het moet meten en definiëren. 
Het is erg handig als je nieuwe projecten opstart met 
collega's in de keten. Het was een interessante 
discussie, maar toch is het met een tevreden resultaat 
afgerond. 
Dan even kijken wat doen wij in samenwerking met 
retailers en wat voor indicatoren gebruiken wij. Wij zijn 
volop aan de slag met allerlei ECR projecten zoals ik 
ze hier even heb opgenoemd: 'Vendor Managed 
lnventory' betekend dat we de voorraad beheren bij de 
retailer in zijn DC. 'Continuous replenishment' 
programma's zodat je nog beter en sneller de 
consument kunt bereiken . Een recente ontwikkeling is 
de 'palletlabelling' techniek. Dat vergt ook veel 

ontwikkelingen in de totale keten, maar kan als dat 
goed gebeurd op jaarbasis vele miljoenen opleveren . 
Zodoende hebben we daar een pilot project opgedaan 
met Albert Hein en Unilever samen . Een interessante 
compositie. Dat is prima gelopen overigens. Je kunt 
soms goed samenwerken met concurrenten. Om even 
een 'Vendor Managed lnventory' project bij de kop te 
pakken heb ik even weergegeven wat we daar nu 
meten . Wat weer het allerbelangrijkste is voor zo'n 
project is dat je de voorraad beheert bij je retailer. De 
manier om zo goed mogelijk de consument te 
bedienen is met name de 'DC to store service levels' 
hoog te houden. Hoe goed kan een retailer DC leveren 
aan zijn winkels. De belangrijkste beinvloeder van dat 
proces is hoe goed je de voorraad beheert op dat DC. 



'DC to store service levels ' is een element. Voorraad 
niveaus bij de klant is een andere. Maar ook andere 
dingen als wachturen beirwloed dat proces. Je spreekt 
vaak af met de retailer wat je doet met je vrachtwagens 
zoals: hoe lang mogen ze aan de dok staan. Mensen 
die er meer mee te maken hebben kunnen de moeilijke 
DC wel aanwijzen waar vrachtwagens wel drie uur 
moeten staan voordat ze weg kunnen. Dat heeft een 
aantal redenen. En het kan ook aan de fabrikant 
liggen. Want er kan iets met zijn pakbon aan de hand 
zijn of wat dan ook. Daar maak je ook afspraken over 
zodat dat binnen een bepaalde tijdszone gebeurt. En 
uiteraard, imperfecte orders neem je ook weer mee. Dit 
gaat feitelijk nog niet op zijn verst. Wat ook Professor 
de Kok in zijn inleiding zei: het ultiem is dat we met zijn 
alle ernaar streven dat die schappen er perfect uitzien. 
Dit omdat daar het product ligt. Op het moment dat dat 
voor elkaar is dan heb je het werk als beste gedaan als 
logistieke partners in de keten. Dus een ultieme 
gezamenlijke meting zal worden: de schapbe
schikbaarheid. En we gaan daar ook zoveel mogelijk 
naar toewerken door systemen op te zetten om dat ook 
te kunnen meten. 

Conclusies en final tips. Even kort samen gevat 
waarover ik met u heb gesproken. Nogmaals, 'meten is 
weten' is een motto dat volgens mij heel erg waar is en 
wat ik u kan aanraden om toe te passen. Zoals ik zei : 
logistieke prestatieindicatoren zijn de sleutel van het 
daadwerkelijk onder controle houden van een 
geihtegreerde keten die loopt van toeleverancier tot 
winkel. Ik heb vandaag bewust even niet gesproken 
over onze samenwerking met onze toeleveranciers 
omdat ik daar zelf niet mee te maken heb, maar niet 
omdat we dat niet belangrijk vinden. Ook daar hebben 
wij Vendor 
Managed inventory' systemen maar dan andersom. De 
toeleverancier beheert de voorraad grondstoffen die in 
onze fabriek ligt. En daar maak je gezamenlijk weer 
afspraken over. Je kunt dit soort projecten ook goed 
spiegelen de andere kant op in de keten. 
Begin gewoon, probeer echt iets te meten en ga dat 
rapporteren. Al heb je drie metingen die je makkelijk 
kunt verkrijgen, ga die gewoon in een soort scorecard 
zetten en rapporteer bij voorkeur visueel. Zo krijg je het 
beste gevoel van wat er gebeurt. En vandaar kun je 
verder gaan werken tot een verbetering . Dat verder 
werken tot een verbetering is erg afhankelijk van het 
opvolgingssysteem. Wij hebben daarvoor de DMS 
aanpak gekozen. Het doet er niet precies toe wat je 
doet, als je maar acties onderneemt op je resultaten 
als er iets niet goed is. En het beste is natuurlijk als je 
inzoomt op je kernoorzaken. Zoals gezegd, zorg dat je 
de definities goed vaststelt en zorg dat je de juiste 
indicatoren gezamenlijk vaststelt. Puntje vijf is erg 
belangrijk Er zijn projecten waar je de nijging hebt 

jezelf helemaal te verliezen in de enorme brok data, 
zeker vandaag de dag. Ik heb een keer een presentatie 
gezien van Wallmart, een grote supermarktketen in 
Amerika, die aangaf dat zij alle data die zij beschikbaar 
hebben, beschikbaar stellen voor de fabrikant. Dus 
werkelijk alles. Miljarden data. Je kreeg er echt de 
kriebels van als je daar over nadacht. Voordat je daar 
aan begint, moet je je bedenken wat je er uit wil halen. 
Ga niet de diepte in, in een enorme brij aan data. En 
probeer het te visualiseren. Daar heb je het meeste 
profijt van als je wilt zien wat er gebeurt. 
Goed ik ben nu aan het einde van mijn presentatie. Ik 
kan alleen maar zeggen. Ik heb aangestipt dat samen 
werken wezenl ijk is om over de keten heen te kunnen 
werken. Dat is meer en meer noodzakelijk in de 
komende jaren die voor ons liggen. Er zijn 
gezamenlijke inspanningen nodig, want waar doen we 
het eigenlijk voor? Toch om die consument tevreden te 
stellen. Daar zijn wij beiden bij gebaat. Dank u voor de 
aandacht. 

De Kok: 
Meneer Olsthoorn, hartelijk dank. Ik heb er nauwelijks 
iets aan toe te voegen moet ik zeggen. Het is mij een 
verhaal uit mijn hard gegrepen. En voor de genen die 
mij toevalligerwijs een aantal maanden geleden hoorde 
praten op de Nationale Logistiekdag. Daar heb ik 
gesproken over back to basics en over borgen van 
processen en ik denk dat dit verhaal daar over gaat. Ik 
hoop niet dat het een stormloop wordt bij de commissie 
voor die vijftien boekjes. Ik ga dat niet voor u regelen . 
Ik ben nogal verliefd op getallen, dus ik heb stiekem 
toch naar de details gekeken. Het viel mij op dat er in 
1997 er een verhouding was tussen 89% service graad 
en 25 voorraad. Dat vind ik niet gek. Het is maar een 
klein detail misschien, maar als u denkt dat u sky-high 
service levels kunt leveren met 0 voorraad is dat onzin. 
En zelfs in een fast rnaving goods branche waar 
Proeter in zit, zitten er beperkingen aan wat je met 
weinig voorraad kunt leveren. Dus houdt dat in de 
gaten. Het proces dat aangegeven wordt, Daily 
Management Systems, ik moet zeggen dat is een 
waardevolle boodschap die u in ieder geval al kunt 
meenemen. U kunt er meteen mee aan de slag. Er is 
veel ervaring mee, ook in fabrieken . Maar dan heet het 
bijvoorbeeld quality circus. Ik pak even uw Weekly 
Management Systems op. Ik denk dat u best bij die 
Daily Management Systems mag blijven. Ook al meet 
je maandelijks, toch zul je naar die data moeten kijken. 
Je zult dus dagelijks aandacht moeten besteden aan 
informatie die uit dit soort systemen komt. 
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A.A. van Aar, - lnterSupply B.V. - namens de vereniging Logistiek Management, 
werkgroep Supply Chain Management met medewerking van Mark Brand, 
Business Engineer bij lncontrol Business Engineers 

1 f Supply Chain Opportunity Assessment 
Duncan Journee, SCM consultant - SAP Nederland en 
Dirk Ungerechts, Logistiek Consultant - Magnus Management Consultants nv 

1 g Time To Cu stomer Global 
Petra van den Broek, manager Purchasing & Logistics - Ericsson 

1 h Collaborative Supply Chain Management 
ir. Hja/mar Ha/vorsen, CPIM CJRM, Senior Consultant - KPMG 
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ir. A Vandewall, Manager Logistic Engineering - NedCar 

Ir. A. Vandewall is afgestudeerd bij de TH in Eindhoven binnen de vakgroep Elektromechanica . 
Op dit moment is hij al ongeveer vijftien jaar werkzaam bij Volvo Car BV/ NedCar. De eerste tien jaar heeft hij diverse functies 
bekleed binnen de afdeling Production Engineering met als eindverantwoor-delijkheid de inrichting van de complete Final 
Assembly (capaciteit 240.000 auto's per jaar in een mix van Volvo's en Mitsubishi's) . In de jaren daarna werkte hij als 
manager Logistic Engineering binnen de afdeling Production-ControL Hierbij is hij onder andere verantwoordelijk voor het 
laten ontwikkelen van nieuwe logistieke en productie-besturings processen. 

Inleiding 
Wat zijn de belangrijkste problemen die Nedcar heeft 
ervaren bij het veranderen van de oude situatie naar 
een nieuwe situatie. Deze vraag speelde een 
belangrijke rol in deze workshop. Eerst zullen zowel de 
oude situatie als de nieuwe situatie beschreven 
worden. Daarna zullen de belangrijkste problemen 
toegelicht worden en de invloed daarvan op Nedcar. 

Oude situatie 
In de oude situatie bouwde Nedcar auto's met 
onderdelen die van verscheidende part-suppliers 
werden verkregen . Deze part-suppliers leverden 
engineerd parts . Een engineerd part is een onderdeel 
voor een auto dat als een geheel ingekocht worden. 
Een engineerd part kan een los onderdeel zijn maar 
ook vele losse onderdelen samen . Nedcar voerde de 
oude situatie uit aan de hand van een duidelijke missie: 
het assembleren van auto's en onderdelen . Dit met een 
topkwaliteit, tegen overeen gekomen concurrerende 
kosten en op afgesproken tijdstip. De oude situatie is 
echter niet de huidige. Nedcar zit in een 
veranderingsproces richting een nieuwe situatie. 

Nieuwe situatie 
In de nieuwe situatie is het aantal toeleveranciers 
verminderd en ligt steeds meer verantwoordelijkheid bij 
de toeleverancier. De toeleverancier leveren in steeds 
mindere mate slechts parts aan en steeds meer een 
module. Een module is een tussenassemblage met 
meerdere varianten die door de toeleverancier 
ontworpen en geproduceerd word. De module wordt 
direct geleverd aan de productielijn op de plek waar die 
gebruikt gaat worden. 
Het verschil met de oude situatie is dat de 
toeleverancier steeds meer betrokken wordt. Hij moet 
de module namelijk ook zelf ontwikkelen en 
produceren . Kocht Nedcar vroeger nog losse 
onderdelen in en assembleerde die zelf tot een motor, 
nu wordt de assemblage volledig door de 
toeleverancier uitgevoerd . Nedcar koopt de motor als 
een module in . 

De voordelen van het werken met module-leveranciers 
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in plaats van parts-leveranciers zijn divers. 
- Er kan meer gebruik worden gemaakt van de kennis 
van de toeleveranciers . Kennis over zowel ontwikkelen 
als produceren. 
- Ook kan de schaalgrootte van de toeleverancier 
gebruikt worden. Deze kan op een productielijn 
verschillende modules maken voor meerdere 
afnemers. 
- Voor het integreren van onderdelen zijn meer 
mogelijkheden . Bijvoorbeeld op het gebied van gewicht 
en kosten . De toeleverancier kan de gehele module 
zelf ontwikkelen. Alleen de interacties met de auto 
moeten gelijk blijven. 
- Het investeringsniveau voor Nedcar kan verlaagd 
worden. De benodigde machines voor de productie van 
een module worden door de toeleverancier gekocht. 

Communicatie 
In het concept van de nieuwe situatie is het wel 
noodzakelijk om beter te communiceren met de 
toeleverancier. Doordat het ontwerpen ook uitbesteed 
is , moeten wijzigingen in een nog eerder stadium door 
gegeven worden . Ook de interacties tussen de 
modules en het uiteindelijke product moeten 
nauwkeurig omschreven worden. 

Contracten 
In de definitie van een module staat ook dat de 
modules direct aan de productielijn geleverd moeten 
worden . Vanuit de productielijn krijgt een 
moduleleverancier aan het begin van het traject een 
sein op welk moment de module geleverd moet 
worden . In het productieproces zijn echter enkele 
buffers opgenomen . Hierdoor ontstond het verlangen 
bij leveranciers van modules die pas aan het eind van 
de lijn gebruikt worden om een extra sein te geven als 
de auto halverwege de lijn was en ook al enkele 
buffers gepasseerd was. Met dit extra sein was het 
voor de toeleverancier mogelijk om nog beter te 
presteren . 
Geruime tijd heeft Nedcar niet aan dit verlangen 
kunnen voldoen . 
Dat lag niet aan de wil om samen te werken. Die was 
aanwezig . Het extra sein werd voornamelijk niet 



gegeven omdat de contracten tussen Nedcar en de 
leveranciers daar niet op berekend waren. De 
contracten waren gebaseerd op afspraken. Deze 
afspraken betroffen o.a . de maximale hoeveelheid 
grondstof en maximale hoeveelheid halffabrikaten die 
een toeleverancier op voorraad mag hebben . Deze 
afspraken zijn ge-maakt om problemen te voorkomen 
bij ontwerpwijzigingen . Contracten moeten in een 
supply chain niet primair gebaseerd zijn op afspraken 
maar op samenwerking . Als een toeleverancier vraagt 
om een extra signaal zodat hij zijn leveringen nog beter 
af kan stemmen op de productie bij Nedcar dan moet 
hij dat signaal kunnen krijgen . 

Contracten kunnen vervangen worden door Module 
Purchase Agreements . 
Deze zijn gebaseerd op een samenwerkingsrelatie 
tussen producent en co-producent. Veranderingen 
worden zo snel mogelijk doorgegeven. In de relatie 
bestaat de mogelijkheid om meer ondersteunende 
informatie aan de toeleveranciers te verschaffen . Nog 
steeds moeten leveringen geleverd worden op de 
locatie waar de module gebruikt wordt. 

Nieuwe missie 
De oude buy-sell relatie moet in een supply chain 
omgebouwd worden naar een samenwerkingsverband 
dat reeds start bij de productontwikkeling. Daarvoor 
moeten contracten aangepast worden aan deze 
nieuwe structuur en tevens moet rekening gehouden 
worden met de sneller veranderen van de wensen van 
de klant. En dus ook het steeds sneller veranderen van 
de producten. 
De hele supply chain moet ingericht worden voor snelle 
veranderingen in product, volumes en mix. Nedcar is al 
vergevorderd naar de nieuwe situatie. Veranderingen 
blijven nodig om de nieuwe situatie zo goed mogelijk te 
realiseren. Om deze veranderingen kracht bij te zetten 
is ook de missie veranderd . De nieuwe missie is : het 
assembleren en leveren van continue wijzigende auto's 
en onderdelen in een continue wijzigende mix. Dit nog 
wel steeds met een topkwaliteit , tegen overeen 
gekomen concurrerende kosten en op afgesproken 
tijdstip . 
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don't 

Astrid 

Astrid is de rust zelve. De jongste Site Manager van Nederland. Mijn baas is ze dus. Ze 
bestiert de Diverseylever fabriek in Enschede waar we zo'n 2.000 verschillende schoon
maakproducten maken. Pas 30 is ze, maar loopt hier rond alsof ze dit al jaren doet. Astrid 
(Technische Bedrijfskunde Eindhoven) is dan ook verknocht aan haar eerste werkgever. 
Niemand is zo doelgericht als zij, zonder nare carrièredrang. Kenmerkend zijn haar zomer
vakanties: lange trektochten door koude gebieden. Slapend aan de rand van vulkanen op 
Usland en de gletsjers van Groenland. Die zoektocht naar uitdagingen maakte dat ze wel 
eens wat te snel wilde. En kleine successen vergat te vieren. Terwijl dat belangrijk is voor 
de 160 medewerkers. Voor haar zijn mijlpalen zó vanzelfsprekend. Nu staan we voor een 
volgende missie: de komende jaren het aantal producten drastisch terugschroeven. Ook dat 
zal weer lukken. En elk succes gaan we met Astrid vieren. 
Haar zoeken we niet. Zij werkt hier al. 

Astrid van Dongen (1969) 
Site Manager. DiverseyLever 

Don 't be Astrid. Be yourself. 

u 
Unilever 

Passion for achievemen t. 

Unilever Nederland a.v. Menegament Development 010 217 42 61 e.mall: recrult.unlleverniOunllever.com www.unlleverbe.com 



ir. H.J.A.F. Adriaens, Customer Group Manager- lgloMora Groep 

Baer Adriaens is in_1996 afgestudeerd als _bedrijfskundige aan de Technische Universiteit Eindhoven met als afstudeerrichting 
Log1st1eke beheersmgssystemen. In 1997 1s hiJ 1n d1enst getreden bij Unilever. Sinds september '99 is hij werkzaam als 
Customer group manager binnen de afdeling Customer Service & Logistics van lgloMora. 
De workshop zal mede gegeven worden door ir. M. Goetsch, ir. B. Ghijsen en ir. E. Tamboer. De twee laatstgenoemde 
hebben ook beiden Technische Bedrijfskunde gestudeerd. 

Als het voorzien van een klant van vliegtuigjes van 
papier al moeilijk is ... 

Om te schetsen hoe het er nu werkelijk aan toe gaat in 
een logistieke keten, worden de deelnemers aan de 
workshop van Unilever opgedeeld in drie 
productieketens. Elke keten heeft dezelfde taak: het 
produceren van papieren vliegtuigjes. Er zijn twee 
leveranciers, een aantal productiemedewerkers, een 
kwaliteitscontroleur en een observator. Natuurlijk lijkt dit 
voor iedereen een eenvoudige opdracht, maar na een 
paar minuten is het thema van het congres: "Supply 
Change Management" misschien toch erg nodig om 
belicht te worden ... 
Wat blijkt, iedereen gaat aan zijn eigen werk zonder 
naar de omgeving te kijken en zonder precies te weten 
wat de bedoeling is en wat er verwacht wordt. Dit heeft 
tot gevolg dat een groot deel van de productie wordt 
afgekeurd . De klant wil namelijk waar hij om gevraagd 
heeft en niet iets wat er op lijkt. 

Na deze korte introductie geeft Unilever een 
presentatie met als onderwerp ECR: "Efficient 
Consumer Response", binnen lglo/Mora. lglo/Mora 
groep is een werkmaatschappij van Unilever. In vijf 
sourcing units en twee distributiecentra zijn 1100 
werknemers werkzaam. 

De laatste tien jaar trekt de klant verandering in de 
logistieke keten. ledere klant is verschillend en wil dat 
er aan zijn persoonlijke eisen voldaan wordt. Dit leidt 
tot een zeer onvoorspelbaar klantgedrag . In eerste 
instantie hebben de verschillende retailers hiermee te 
maken, zij leveren rechtstreeks aan de klant. Retailers 
werken daarom met JIT om zo flexibel mogelijk aan de 
vraag te voldoen. De retailers ontvangen hun 
producten echter van de leveranciers en deze 
producten zullen moeten voldoen aan de vraag van de 
klant. Zoals gezegd is iedere klant verschillend en kun 
je dus niet lang van tevoren een standaardproduct 
produceren. Dit dwingt leveranciers om doorlooptijd en 
kosten te optimaliseren, ofwel "Efficient Consumer 
Response" toe te passen. Deze ontwikkeling wordt 
weergegeven in figuur 1. 

Binnen ECR zijn er drie verschillende gebieden te 
onderscheiden: 

ECR: Consument "trekt" 
verandering in L:ogistieke keten 

figuur 1 

1) Category management: dit houdt in dat je zo goed 
mogelijk in de vraag van de klant voorziet. Dit kan 
bijvoorbeeld door bij kassa's te meten wat er verkocht 
wordt; 
2) Supply Chain Management: dit houdt in dat de keten 
zo optimaal mogelijk wordt ingericht om snel en 
efficiënt aan de vraag te voldoen; 
3) Enabling technologies: dit zijn alle 
informatietechnologiën die ECR mogelijk maken. 

De workshop behandelt het tweede gebied, Supply 
Chain Management. Om Supply Chain Management te 
verbeteren, wordt er op dit moment binnen lglo/Mora 
met drie concepten gewerkt: 
1) Ketenintegratie; 
2) Customer Service Level Monitoring; 
3) Co-makership. 

Ketenintegratie betekent het verkorten van de keten. 
lglo/Mora heeft op dit moment een unieke 
samenwerking met Albert Heijn . In Tilburg hebben zij 
samen een centraal distributiecentrum gebouwd. 
Oorspronkelijk hadden beide partijen twee 
distributiecentra, wat zowel tot hogere kosten leidde als 
tot een langere doorlooptijd. In de nieuwe opzet met 
één distributiecentrum is wel een zeer goede 
samenwerking vereist en dienen er duidelijke 
afspraken gemaakt te worden. Voorbeelden hiervan 
zijn: op welk moment is een voorraad van welke partij, 
wie is er verantwoordelijk voor schade aan producten 
in het distributiecentrum, hoe zijn de lasten en baten 
verdeeld. Verder is er een buffer weggevallen en moet 
de voorspelling van de vraag dus erg nauwkeurig 
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gebeuren om "out of stock" te vookomen. De resultaten 
en leerpunten in figuur 2 zijn tijdens en na deze unieke 
samenwerking zijn geconstateerd: 

Ketenintegratie 
Resultaten 

. L~~re voonud indektt en 

Leerpunten 
• Yer antw oorclellJkheden en e•gel,Xlom sove rdt ~cht co r:l: r acru~d 

VH'!.lewn 

. C001plexe :1Qftw~ e. goed tt $1ffi enba.cJ<. \-iJ p!~ r :~ r'IOodul•:e ll.JI: 

· Û1 gU"I$"8.tonsche &.ll'lp.IIUl.l'lgel'l n odig 

figuur 2 

Het tweede concept is Customer Service Level 
Monitoring . Dit houdt in dat de leverancier zijn eigen 
prestatie gaat meten in de gehele keten. Gemeten 
wordt of de juiste producten volledig en op tijd geleverd 
zijn en of er geen factuurfouten zijn opgetreden . Is dit 
niet het geval dan worden de oorzaken van de 
betreffende failures vastgelegd . Vervolgens vindt er 
feedback plaats richting de eigen organisatie, het DC 
en de klant. Dit concept is een krachtig wapen om je 
eigen prestatie te verbeteren . De logistieke keten wordt 
inzichtelijk, de service level gaat omhoog en er is 
constante focus op verbetering . In onderstaande figuur 
is het concept gevisualiseerd : 

Customer Service Level Monitoring 

Resultaten 
• logJsbeke ketm wordtlfl2:l. chl.eUJY. 

• Semce l"tl ~&t omhoog 
• Focus op w rbtlt nng 

Leerpunten 
• CC!m!l\ltlnMt op -11.\e ruve 11.1 's 

• C c.nmW'J clj,.H n at:~r klaJlten 

• 801glrtg VUldep:ocau-o!n v ooraiLilVallg (dl<ftrutie ttn p:o~edue.:) 

figuur 3 

Belangrijke succesfactoren van dit concept zijn: 
· cammilment op alle niveaus; 
· communicatie naar klanten ; 
· barging van de processen voor aanvang (definities en 
procedures). 
Het derde concept dat binnen lglo/Mora wordt 
toegepast om Supply Chain Management te 
verbeteren, is co-makership. Dit concept gaat minder 
ver dan de ketenintegratie, maar leidt wel tot 
optimalisering van de keten . De logistieke keten moet 
aansluiten op behoeften van de consument en de 
winkels. De leverancier bepaalt in dit concept zelf op 
basis van filiaalbestellingen hoeveel er afgeleverd dient 
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te worden. Op deze manier worden de voorraden beter 
gemanaged, wat leidt tot lagere voorraadkosten, maar 
ook tot lagere kosten in de productiekosten, omdat er 
geen overproductie plaatsvindt. Co-makership leidt tot 
transparantie in de logistieke keten, meer rust in de 
keten en een verlaging van de voorraadkosten . 
Wel moet er op gelet worden dat de interpretatie van 
begrippen in de gehele keten hetzelfde is . leder begrip 
moet door elke partij op dezelfde manier gedefinieerd 
worden om problemen te voorkomen. 

Uit de drie concepten die binnen lglo/Mora succesvol 
toegepast worden, mag geconcludeerd worden dat 
samenwerken in de keten zijn vruchten afwerpt. Wel 
kost dit inspanning van beide zijden. Samengevat zijn 
de kritieke succesfactoren van ECR: 
· interne processen eerst op orde (first walk, then run) ; 
· gezamenlijke doelen en taal en overeenstemming 
kosten/baten; 
· commitment op alle niveaus; 
· focus op één of een beperkt aantal projecten; 
· goede inschatting van impact op en barging in pro 

cessen; 
· geloof in ECR. 

Wat gaat de toekomst ons bieden op het gebied van 
ECR (zie figuur 4 )? 

figuur 4 

Toekomst 
EAN·DAS 

C•rcn o.l .nJ..oll•n. U'Id,botNcr4doorEAH·H<&.rlud-u 
I U.fobc i< ..Un lul.U...ft<",..nJ ~~"tn on4 o r.!.Wt;, 
voortu. ,.kt.t .. lr ('IC...,.Nuah•-. 

Persvoolijk assortimenrsadvi es 
Op buil v.1.P~n ol SUu (1'0S) 2'!omuUowOC\l:.d.t 
Qri\o'i•JuLJ-o(.,..l<kouutt ....., llotp oül. 

~o.U:I.(I;(<"-'P "' "i .. ~"'lho\llkct.ll.,tl 
' 't'olhlldól\doo'\nûo.tl"'ln \ifi"N H.t ~JO !Unl;llt\lll'or<,lt 

Akti elogistiek 
Û\ lUI>I!\1h do. l'\(- l l o'loUor ,WO I\% hotk>()rtlokt!Z"o,tt!\ 

('<bCtdo. u n I rtlol (nnd)'s ... rd tf>-111: ~PfQbocro.l 
<lpf~.C.Cfo c tMIZI <il p~t. YOW.ODMI\. 

EAN-DAS zal er toe leiden dat er niet tientallen 
papieren in omloop zijn , maar alle relevante gegevens 
voor alle partijen in de keten in een centrale database 
te vinden zijn. Met behulp van persoonlijk assor
timentsadvies zal meer meegedacht gaan worden met 
de klant. Door het toepassen van actielogistiek zal 
getracht worden om rust in de keten te houden en 
opslingereffecten te voorkomen. 

Volgens Unilever is er nog een lange weg te gaan op 
het gebied van ECR, maar door het stap voor stap 
aanpakken van de verschillende projecten zijn zij op de 
goede weg. 



ir. Richard Heijne den Bak, adviseur Mitopics B.V. lnformatiserings Architecten 

Richard Heijne den Bak (1969) studeerde bestuurlijke informatica aan de Technische Universiteit Twente. Vervolgens heeft hij 
de ontwerpersopleiding Logistieke Besturingssystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven afgerond. Op dit moment is 
hij werkzaam bij Mitopics als senior consultant. Mitopics B.V. lnformatiserings Architecten is een onafhankelijk IT adviesbureau 
inzake vraagstukken op het gebied van besturing en informatievoorziening. Hij houdt zich binnen Mitopics o.a. bezig met 
projecten op het raakvlak van logistiek en automatisering. Zo heeft hij het LogiN-project (logistieke informatievoorziening) in 
samenwerking met het KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen) uitgevoerd. 

Inleiding in de grafische branche 
Mitopics is een onafhankelijk bureau dat vraagstukken 
oplost op het raakvlak van IT en Logistiek. Ze zijn 
onafhankelijk, doordat ze geen hard-en/of software 
leveren. Mitopics raakte 4 jaar terug betrokken bij de 
grafimedia branche door het LogiN project. Doel van 
dit project was de processen in de grafimedia branche 
te verbeteren met behulp van IT. Een andere 
deelnemer aan het project was de KVGO. Sinds dit 
project is Mitopics preterred partner van de KVGO, 
mede door de ervaring met de grafimedia branche die 
ze sindsdien hebben opgebouwd. 

In de grafimedia branche (zie figuur 1) zijn ongeveer 
4000 bedrijven actief, waarvan er velen klein zijn 
(3500<200 man). Binnen de branche ontstaat steeds 
meer samenwerking om groter te worden. Redenen 
hiervoor zijn dat de eisen van de afnemers met 
betrekking tot logistiek en product steeds hoger 
worden. De markt is sterk in beweging door nieuwe 
technologie (b.v. kopieermachine-achtige 
druktechnieken) en door de mogelijkheden die 
automatisering biedt (b.v. opmaaksoftware, computer
ta-print) . Verder verschuift de macht in de keten. De 
regie van de keten komt te liggen bij degene die de 
informatie digitaal bezit in plaats van bij degene die de 
pers bezit. De digitalisering leidt er ook toe dat alles 
veel sneller moet en dat er in de drukkerij steeds meer 
orders tegelijkertijd onderhanden 

Soorten drukwerk 

• Facilitair 
• Reclame 
+ Periodieken 
+ Verpakkmg 
+ Manuals 

+ Technieken 
offset 
rolalk 

-:~z::; 
~ p. ~cnlkopiërcn ( 

figuur 1 

zijn. Dit betekent dat het steeds noodzakelijker wordt 
om het proces in de greep te krijgen en te houden. 

Verder zitten er in het proces veel variabele factoren, 
wat leidt tot grote onzekerheid. De meeste bedrijven 
zijn dan ook gespecialiseerd in een paar processen. 

Situatie drukwerkinkoop 
Er is in de branche veel gaande in de relatie tussen de 
leverancier en de afnemer van drukwerk. Alvorens hier 
op in te gaan eerst een beschrijving van het 
inkoopproces van drukwerk. 

De eerste stap bij de inkoop van drukwerk is het 
bepalen van de prijs. Vervolgens wordt er volgens de 
specificaties besteld. Ten derde wordt het materiaal 
aangeleverd (de foto's, tekst etc.) . Aan de hand van dit 
materiaal wordt een eerste proef gemaakt. Deze gaat 
ter goedkeuring terug naar de klant. Het commentaar 
van de klant wordt verwerkt en dan krijgt de klant weer 
een proefdruk. Dit levert behoorlijk wat vertraging op. 
Na de goedkeuring van de klant, wordt het drukwerk 
geproduceerd. Het is ook mogelijk dat het uitbesteedt 
wordt aan een onderaanneming. De taak van de 
aannemer is dan de kwaliteit van het drukwerk van de 
onderaannemer te bewaken. Dit gebeurt veel, omdat 
veel drukkerijen gespecialiseerd zijn. Als het drukwerk 
klaar is, wordt het afgeleverd/gedistribueerd. 
Vervolgens krijgt de klant een factuur en wordt de order 
gearchiveerd . 

Wat is er aan de hand? Volgens een schatting 
verdwijnt 30% van het drukwerk ongebruikt, omdat het 
incourant geworden is (bijvoorbeeld door een 
verandering van huisstijl of logo). Doordat er diverse 
inkopende en bestellende functionarissen zijn wordt er 
vaak niet efficiënt voor het hele bedrijf ingekocht. Ook 
zitten er hierdoor vaak fouten in de specificaties. 
Verder is het drukwerk pakket vaak bij verschillende 
grafimedia bedrijven ondergebracht. Dit wordt deels 
veroorzaakt door de al eerder genoemde specialisatie 
van bedrijven, deels doordat er vanuit de historie 
hechte relaties zijn opgebouwd tussen de inkopende 
en bestellende functionarissen en de leveranciers van 
drukwerk. In het hele inkoopproces gaat de informatie 
over vele schijven wat leidt tot late accordatie en late 
aanlevering van materiaal. Eerste verbeteringen door 
ketenintegratie: om de kosten in de keten te verlagen 
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zijn er een aantal mogelijke verbeteringen. Ten eerste 
kan er een centrale voorraad worden aangelegd bij de 
drukker. Dit lijkt een logische stap, maar het betekent 
een hele ommekeer in de grafimedia branche, omdat 
ze tot nu toe altijd klantordergestuurd hebben gewerkt. 
Voorraadbeheer is totaal nieuw in deze branche. Ook 
ontbreekt deze functie geheel in de bedrijfs
besturingssoftware van deze branche. 
Ten tweede kunnen er directe gecombineerde 
leveringen worden gedaan naar alle afdelingen. Binnen 
het bedrijf van de klant moet dan een persoon worden 
aangewezen als centraal aanspreekpunt. Bij hem 
moeten dan alle bestellingen van drukwerk door de 
afdelingen worden gedaan. Hij geeft deze 
gecombineerd door aan de drukkerij. 
Ten derde kan de drukkerij ook de huisstijlbewaking 
gaan verzorgen. Het blijkt dat deze kennis vaak niet in 
het bedrijf van de klant aanwezig is. 
Ten vierde kan de drukkerij voorbedrukt materiaal op 
voorraad hebben liggen, zodat alleen de specifieke 
delen nog gedrukt hoeven worden. Dit kan bij 
bijvoorbeeld visitekaartjes kostenbesparend werken. 
De lay-out van het visitekaartje is voor alle werknemers 
gelijk, alleen de gegevens die erop komen verschillen. 
Het voorbedrukken kan dan in grote aantallen 
gebeuren. 
Ten vijfde kan de drukkerij inzicht proberen te 
verkrijgen in verbruiksgegevens en toekomstige 
ontwikkelingen. Kennis over de verbruiksgegevens 
verbetert de planning van de drukkerij. 
Ten zesde is elektronisch bestellen en 
proevenafhandeling een verbetering. Bijvoorbeeld de 
visitekaartjes van Fortis worden via internet besteld. De 
applicatie van de drukker is direct gekoppeld aan de 
database van Fortis, waardoor de meest recente 
gegevens op de kaartjes geprint worden. Dit betekent 
wel dat er veel gestandaardiseerd moet worden. 

De impact van deze verbeteringen is groot. Ten eerste 
moet er een soort regiefunctie ontstaan. De klant kiest 
een bedrijf als hoofdaannemer en geeft deze drukkerij 
eigen verantwoordelijkheid om alles te regelen. Een 
deel van het drukwerk kan hij waarschijnlijk zelf maken. 
De rest moet hij uitbesteden. De bedrijven aan wie 
uitbesteedt wordt kiest de hoofdaannemer zelf. 
VeNeigens moet hij toezicht houden op de 
onderaannemers. Het is dan nodig om te leren van 
bepaalde moeilijkheden bij het drukken en deze 
specifieke kenmerken te onthouden. Het betekent 
tevens een extra schakel in de keten, die ook wil 
verdienen. 
De interne organisatie van de afnemer moet ook 
veranderen, omdat er een centraal aanspreekpunt 
moet komen voor alle drukwerk, dat met de 
(hoofd)drukkerij communiceert. 
Ook de besturing van de grafimedia branche moet 
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veranderen, omdat er een nieuw element moet worden 
toegevoegd: voorraadbeheer. 
Ook de IT die binnen de grafimedia branche wordt 
gebruikt moet veranderen, omdat die geen 
ondersteuning biedt bij voorraadbeheer. Omdat deze IT 
zeer specialistisch is en bestemd voor een nichemarkt, 
loopt de IT technologisch niet voorop. 

Ketenintegratie en meer 

En er is meer. .. . T.T.T. 
MITOPIGS 

• Dîgttaal printen 
• Printing on demand ~ 
+ Dambase pub!Jsh111g ~ ~ 
+ MulumedJaa l werken ~ 
+ Workflow management .. 8/. <. 
• N 1et alleen ' bevuilen' van pap1er W "> 

~ { . ,(, " -~ ... ... ~ < ..... , ' 
figuur 2 
Dit zijn echter niet de enige mogelijkheden voor 
verbetering. Er is meer (zie figuur 2). 

Mogelijke belemmeringen 
De kloof in de IT systemen is een eerste belemmering, 
aangezien er geen geihtegreerd supply chain pakket 
bestaat voor de grafimedia branche. Internet kan hier 
echter uitkomst bieden. Ook sluit de IT niet aan bij de 
bedrijfsvoering van het grafimedia bedrijf, zoals die 
wordt gevraagd door de verbeteringen. 
Een tweede belemmering is de manier waarop nu de 
kosten worden toegerekend . Omdat er veel 
onzekerheid is en er veel variabelen zijn , worden open 
boek calculaties noodzakelijk. Je laat je klant zien hoe 
je rekent en waar de besparingen zitten. 
Een derde belemmering is het feit dat de branche op 
dit moment teveel gericht is op kosten en niet op 
continu ïteit. 
Een vierde belemmering vormt het feit dat degene die 
het digitale materiaal en de kennis van de huisstijl 
bezit, de macht heeft. Het is heel duur om dat te 
verplaatsen. Dit betekent dat de klant niet meer 
gemakkelijk van drukker kan veranderen. De afnemer 
wordt afhankelijk van de drukker. 
Een laatste beperking vormt het feit dat de band tussen 
inkopers en drukkers heel sterk is. Bij de klant zullen 
de inkopers hevig gaan protesteren als de boven 
geschetste manier van werken wordt doorgevoerd. 

Aanpak 
Vanwege tijdgebrek kon niet meer uitgebreid op de 
aanpak van de verbeteringen worden ingegaan. 
Hieronder volgt een overzicht van de aanpak (zie figuur 
3 tot en met 5) op de volgende pagina. 



Aanpak I 

• Analyse drukwerkpakket 
type producten 

"" bcstclfi"C()ucntics/ oplage grooucs 
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figuur 3 

Aanpak I 

• Analyse drukwerkpakket 
type producten 
bcstclrrcqucntics/ oplage grootles 
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v • t' r c s 
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figuur 4 

Aanpak I 

• Analyse drukwerkpakket 
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figuur 5 

Afsluitend 
De grafimedia branche is sterk in beweging . Zij is nog 
niet klaar voor Supply Chain Management, maar er is 
genoeg te halen. Door ketenintegratie is het mogelijk 
een besparing van ongeveer 25% te halen op 
drukwerk. Er moet echter oog zijn voor de belangen 
van alle betrokken partijen . 

Echter, in de grafimedia branche is meer mogelijk dan 
alleen verbetering in de keten . De nieuwe technologie 
biedt ook andere mogelijkheden . 

Grafimedia bedrijven kunnen meer dan alleen papier 
bevuilen! 
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Manageroe 

Steve Martin, Global Supply Chain Technology Center- Dow Benelux NV 

Currently a manager in Dow's Global Supply Chain Technology Centre , a 10+ streng 
group of experienced specialists within the shared services part of Dow's supply chain organization. 
During his career he has been involved in operations and supply chain management activities at Dow for almest 20 years, and 
brings to the position a process orientation, a understanding of core manufacturing activities, and experience in rnanaging and 
leading projects which are critica! to making breakthroughs in supply chain management. 

Inleiding 
Dow Chemica! is een chemisch concern dat is 
opgericht in 1897. Het purpose statement luidt: 
"Provide superiour solutions for our customers through 
science and good thinking". In de workshop werd een 
beeld gegeven van het invoeren van Supply Chain 
Management (SCM), de problemen die daarbij spelen 
en de lessen die eruit geleerd zijn . Met andere 
woorden: the journey to implement an integrated 
supply chain management platform. 

Dow is al bijna 15 jaar bezig met SCM. Wat wilde Dow 
bereiken met SCM? In het algemeen wil Dow dat 
orders: 
- op tijd arriveren bij de klant, waar ook 

ter wereld; 
-juist zijn qua specificatie en kwaliteit; 
- in de juiste verpakking zitten met de 

juiste documenten erbij; 
- de juist prijs/ kwaliteit-verhouding heb 

ben. 
Verder moet Dow er zeker van zijn, dat: 
- aan alle legale en commerciele ver 

plichtingen wordt voldaan; 
- de order tegen de laagste kosten wordt 

geleverd. 

Om SCM in te voeren, moeten eerst de processen 
herontworpen worden . De performances van individuen 
zijn pas goed als de processen het toelaten. Voor het 
project is gekozen voor één systeem. Dit betekent één 
ontwerp, één ope-rations center, een minimum aan 
interfaces etc. 

Projectscope 
De project-scope is samen te vatten in vijf delen: 
geografisch, functioneel, exclusions (afbakening), 
doelen/veranderingen en reporting. Geografisch is 
gekozen voor een globaal project en voor het gebruik 
van SAP R/2. Buiten het project vallen onderhoud en 
apparatuur (daar bestaat al een systeem voor), human 
resources, research en stategische planning. Verder 
wordt maar beperkt aandacht besteed aan treasury en 
legal issues. Enkele voorbeelden van veranderingen 
zijn het overstappen naar de ABC casting methode en 
technologie- veranderingen (EDI). 
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De implementatie bestond uit drie fasen: 1) inventory 
management, 2) planning & scheduling en 3) order 
entry & distribution. 

Impact 
Het project heeft een aantal additionele voordelen 
gehad. De Y2K kosten waren substantieel lager dan de 
kosten van de industrie. Verder waren de Y2K risico's 
veel kleiner door standaardisatie. Acquisitions kunnen 
in R2 geihtegreerd worden . Ook is er een standaard 
platform om customer inlegration op te bouwen. Als 
laatste zijn de conversiekosten naar de Euro lager. 

De operatie heeft behoorlijke functionele impact gehad 
op vele delen van de organisatie (commercial, 
materials management, manufacturing, accounting en 
information systems) . Absolute vereisten voor 
verbetering zijn een goede timing en accuraatheid van 
data. 

Leerervaringen 
Uit het gehele proces zijn een aantal leerervaringen 
getrokken die anders gedaan zouden moeten worden 
in het project. 
- Er zou (nog meer) duidelijkheid omtrent de 

bedrijfsvisie gegeven moeten worden . 
- Overeenstemming bereiken over wat binnen 

je scope valt. 
- Erkennen dat SAP, corporale , en business 

re-engineering hand in hand gaan. 
-Verzeker je in een vroeg stadium van een 

projectdirecteur die ook in de organisatie 
past. 



- Zorg ervoor dat je een hechte integratie van 
development en contiguration teams hebt. 

- Betrek de auditing afdeling vroeg in het traject om 

veiligheid en internal control schemes te verifiëren. 

- Beter verdiepen in de te gebruiken concepten. 
- Meet data accuracy (blijf bij de basis). 
- Benadruk de betrokkenheid van commerciële, 

manufacturing en supply chain afdelingen. 
- Krijg het middel management betrokken. 
- Werk als een business team, niet als afzonderlijke 

functies. 
- Hechter samenwerken op het gebied van rollen, 

verantwoordelijkheden en timing. 
- Maak duidelijk aan de gebruikers wat er vanhen wordt 

verwacht. 
- Creëer partnership. 
- Ontwerp in het geheel, plan in het geheel, voor het 

project gefaseerd uit. 
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SGM: ao fneor: naar: pi..aKtijR ________ ~ __ ___. 

A.A. van Aar, - lnterSupply B.V. - namens de vereniging Logistiek Management, werkgroep Supply Chain 
Management met medewerking van Mark Brand, Business Engineer bij lncontrol Business Engineers 

Anton A. van Aar studeerde in 1981 af als bedrijfskundig ingenieur waarna hij een internationale carrière begon bij een 
oliemaatschappij op het gebied van Logistics, Contracting & Procurement. Sinds maart vorig jaar is hij directeur van 
lnterSupply B.V. te Vught, een adviesbureau voor (integrated) Supply Chain, Inkoop en Logistiek. 
lnterSupply B.V. geeft adviezen, verzorgt trainingen en implementeert strategieën op het gebied van Total Cost of Ownership, 
Supply Chain Management, inkoop en contracten, logistiek, voorraadbeheersing en Vendor Base Management. 
Na het afronden van de studie Logistiek Management aan de Hogeschool van Amsterdam is Mark Brand in dienst getreden 
bij lncontrol Business Engineers. Hij heeft verschillende projecten op het gebied van logistiek en simulatie uitgevoerd. 
lncontrol is een logistiek adviesbureau dat haar klanten helpt bij het ontwerpen en in invoeren van verbeteringen van 
bedrijfsprocessen. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van moderne business engineering tools, waaronder simulatie-, 
plannings- en kennismanagementsystemen. 

Inleiding 
Binnen VLM houdt de ontwikkelgroep Supply Chain 
Management zich bezig met het signaleren van kansen 
en bedreigingen in Supply Chain Management voor de 
logistiek. De opgedane kennis proberen zij vervolgens 
om te zetten in acties voor (aankomende) leden, 
waarvan deze workshop een voorbeeld is. 
In de praktijk van alledag komt het nogal eens voor dat 
er een groot gat bestaat tussen de theorie met 
betrekking tot SCM en de uiteindelijke implementatie 
ervan. Er worden vaak mooie verhalen verteld, maar 
waar liggen nu de kansen en bedreigingen voor uw 
eigen onderneming? 
Het doel van deze workshop is dan ook het (inter)actief 
omgaan met SCM onder het motto: je leert het beste 
door het gewoon zelf te doen. 

Enkele trends waar ondernemingen op dit moment 
mee te maken hebben, zijn globalisering, de 
zogenaamde 'merger-mania', outsourcing en E
business. Om op deze trends in te kunnen spelen is 
een herinrichting van de logistieke processen en 
netwerken vereist. Kortom, het gaat hier om SCM, dat 
als volgt gedefinieerd is door de ontwikkelgroep: 
'SCM is het efficiënt samenwerken van schakels in de 
keten om effectief aan de eisen en wensen van de 
klant te voldoen'. Dit alles onder vier randvoorwaarden: 
· communicatie (onderlinge gegevensuitwisseling), 
· vertrouwensrelatie (uitgaande van een win-win 
situatie de ander in eigen keuken laten kijken), 
· proces-oriëntatie (niet meer functioneel gericht), 
· multidisciplinair (de horizon verbreden tot buiten de 
eigen organisatie). 

Case 
In groepen van ongeveer acht personen werd een case 
behandeld, die uitging van een vereenvoudigde vorm 
van een complexe supplychain. De vereenvoudiging 

transport- en handlingskosten werden beschouwd. 
Het ging om de distributie van spare parts, voor het 
gemak verdeeld in snellopers en langzaamlopers, die 
in een fabriek in Japan gemaakt worden. De afnemers 
zijn gelokaliseerd in vijf Europese landen en per soort 
(snelloper of langzaamloper) zijn er drie distributie 
strategieën beschikbaar: 
Scenario A: directe levering van fabriek naar 
eindafnemer (zie figuur 1) 

figuur 1 

hield in dat er slechts een beperkt deel van de totale figuur 2 
keten werd beschouwd en dat slechts voorraad-, 

40 



Scenario B: levering via een European Distribution 
Center naar de eindgebruikers. (zie figuur 2) 

figuur 3 

Scenario C: variant waarbij er, behalve een EDC, ook 
sprake is van een aantal Regional Distribution Centers. 

Elke groep had als doel een drietal vragen te 
beantwoorden met betrekking tot deze scenario's : 
1. Wat zijn de voor- en nadelen van de drie scenario's 
per productsoort? 
2. Welke van de drie scenario's is de meest optimale 
Supply Chain oplossing per productsoort? 
3. Hoe zou u het aanpakken bij 40.000 verschillende 
producten? 

Dit alles gebeurde onder de voorwaarde dat de 
servicegraad minimaal 98% moest zijn in alle gevallen. 
ledere groep werd tevens voorzien van de benodigde 
getallen om een grove schatting te kunnen maken van 
de kosten per scenario en na een kleine 30 minuten 
gediscussieerd en gerekend te hebben, werden de 
resultaten van elke groep gepresenteerd. Men was het 
er in het algemeen over eens dat voor de 
langzaamloper scenario A het beste zou werken en 
voor de snelloper scenario B of C, waarbij het verschil 
door middel van een kosten-baten analyse bepaald zou 
moeten worden. Maar een kosten-baten analyse zelf 
zou te veel tijd vergen en was tevens niet het primaire 
doel van de case. 
Het advies m.b.t. het aanpakken van de 40.000 
verschillende producten luidde in alle gevallen: cluster 
al die producten tot productgroepen, met elk hun eigen 
karakteristieken, categoriseer de productgroepen 
vervolgens in snel- en langzaamlopers en bekijk dan 
per productgroep welk scenario er het beste bij past. 
Naar aanleiding van deze resultaten ontstond er een 
korte discussie over de vraag of er in deze case 
opslingereffecten zouden kunnen optreden . Echter, dit 
is alleen het geval indien er besteld wordt aan de hand 
van vraagvoorspellingen en dat was hier niet het geval. 

Simulatie 
Door lncontrol Business Engineers is een tooi 
ontwikkeld om de communicatie te vergemakkelijken 
en om de kennis over SCM vast te leggen. Deze tooi, 
genaamd CloSE (Chain Logistics Simulation 
Environment), kan simulaties uitvoeren op een model 
van een Supply Chain. Hierdoor kan al in een vroeg 
stadium een stuk onzekerheid weggenomen worden 
met betrekking tot beslissingen aangaande de 
logistieke aspecten van de supplychain. 
De behandelde case werd als model in CloSE 
ingevoerd en er werd gesimuleerd, d.w.z. het complete 
model werd door de computer doorgerekend. Men kon 
zien wat door de groepen reeds voorspeld was. 
Snellopers zijn beter af met scenario B of C. 
zie figuur 4) 

figuur 4 

Langzaamlopers zijn beter af met scenario A. (zie 
figuur 5) 

figuur 5 

Bovendien werd duidelijk dat de opslagkosten slechts 
een klein deel uitmaken van de totale kosten . 
De conclusie die naar aanleiding van de behandelde 
case werd getrokken, was dat ieder product (of iedere 
productgroep) andere uitkomsten oplevert en dat de 
complexiteit toeneemt bij: 

41 



· meerdere producten, 
· meer kostelementen,· een complexer 
distributienetwerk, 
· veranderende markteisen. 

De voordelen van de CloSE-tooi, die met behulp van 
het voorbeeld verduidelijkt werden, zijn de volgende: 
a.) eenvoudig te modelleren, 
b.) duidelijke animatie (een apart RUN-knop), 
c.) van eenvoudige tot complexe distributienetwerken, 
d.) veel verschillende prestatieindicatoren, 
e.) ABC casting methode. 

Waarom simulati e? 

figuur 6 

Tot slot 

Simulatie: 

> Strategi :sa:he. t act ische en 
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~ What-if scenario's 
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De workshop werd afgesloten door nog een keer te 
kijken naar SCM als geheel, met haar twee 
belangrijkste drempels, namelijk de 
organisatorisch/bestuurlijke drempel (hoe krijg ik mijn 
mensen mee in het veranderproces?) en de technische 
drempel (welke technologieën moet ik gaan 
gebruiken?). Voor dit probleem werd een kwantitatieve 
aanpak voorgesteld, waarbij de org 
anisatorische barrière wordt overbrugd door het 
kwantitatief inzicht van de ene groep mensen op de 
andere groep over te brengen.De technische barrière 
wordt overbrugd door vervolgens vanuit de gedeelde 
kwantitatieve inzichten te komen tot een implementatie
(IT)-oplossing. 
Een simulatie-tooi, zoals die in deze workshop werd 
gepresenteerd, kan een uitstekend middel zijn om die 
benodigde kwantitatieve inzichten op te doen. 
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Duncan Journee, SCM consultant- SAP Nederland en 
Dirk Ungerechts, Logistiek Consultant- Magnus Management Consultants nv 

Dhr. drs. ing . Duncan Journee, CPIM is Supply Chain Management consultant bij SAP Nederland. Nadat hij in 1992 
afstudeerde aan de HTS bedrijfskunde in Enschede, met als afstudeerrichting werktuigbouwkunde, volgde hij een studie 
bedrijfskunde aan de Universiteit Groningen, die hij in 1995 afrondde. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest als consultant 
bij Numetrix, leverancier van SCM software, begon hij in januari 1998 in zijn functie als presales consultant, eveneens bij 
Numetrix. Sinds maart 1999 houdt hij zich bezig met SCM business development bij SAP Nederland. 

Dhr. Ungerechts is afgestudeerd Econometrist aan de Katholieke Universiteit Brabant met als specialisatie Kwantitatieve 
Logistiek. Na een periode werkzaam geweest te zijn bij DAF Trucks N.V trad hij in 1998 in dienst bij Magnus Management 
Consultants te Naarden. Daar houdt zich bezig met logistieke verbetertrajecten op de gebieden Enterprise Resource Planning 
en Supply Chain Management. Magnus MC is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in de samenhang tussen 
organisatorische en technologische vraagstukken. Bijzonder specialisme is het implementeren van oplossingen voor 
eBusiness, ERP en Supply Chain Management. 

1\/lagnus: 
Een van de problemen waar bedrijven op dit moment 
mee kampen, is de vraag hoe ze hun Supply Chain zo 
goed mogelijk moeten inrichten . De volgende markt 
ontwikkelingen hangen hiermee samen: 
- Globalisatie 
- Decentralisatie 
- Kleinere marges 
- Snellere reactietijd op de markt 
- Service wordt belangrijker 
In figuur 1 staan veranderingen in de vraag. 

• Hj'bnrl O:omurr:pt:IOn P ..: tun 

• Oppo:turll.$be IT Uug~ {lnlt-l.:n1) 

figuur 1 

Al deze ingrijpende veranderingen leiden tot instabiliteit 
van processen bij het bedrijfsleven. Dit maakt de vraag 
om exacte gegevens groter, maar bij wereldwijde 
supply chains is het achterhalen van deze gegevens al 
een kunst op zich . Een belangrijk hulpmiddel om deze 
informatie te achterhalen en te gebruiken, is Supply 
Chain Planning software. Gebruik van deze software 
kan enorme besparingen en dus winstgroei opleveren . 
Maar het implementeren van software is slechts een 
onderdeel van het implementeren van Supply Chain 
Management. Om dit totale proces op te starten 
hebben Magnus en SAP een Supply Chain Assesment 
Methodology ontwikkeld (zie figuur 2) . 

figuur 2 
SAP: 

... ISAP'sSupplyClul\bAQUtnMuiiMclhodob~·l @_ 

De programmatuur van SAP richt zich op 3 
hoofdpunten : Supply Chain Management, Customer 
Relations en Business lntelligence. De programmatuur 
voor SCM bestaat uit: Business to Business, 
Warehousing, Logistics en Planning. 
Voor de planning zijn gegevens uit allerlei databases 
nodig . Er zijn systemen ontwikkeld om deze gegevens 
snel te achterhalen en te verwerken. Deze gegevens 
kunnen vervolgens gebruikt worden voor betere 
planning en voorspelling. Ook helpen deze gegevens 
bij het maken van betere beslissingen. 

figuur 3 
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Atlanta Bangkok Brussel Jak arta 

Magnus Management 

Consultants is internationaal actief specialist in het oplossen 

van vraagstukken op het gebied van beleid, besturing, 

organisatieontwikkeling en informatievoorziening. Onze 

missie is het dichten van 'Gaps' tussen organisaties en IT. 

Tussen advles en uitvoering. Tussen systemen en mensen, 

verwachtingen en mogelijkheden. En zeker niet in de laatste 

plaats: tussen your careeren our firm. 

Magnus doet haar werk anders. Met scherpere analyses, 

grotere betrokkenheld en het instaan voor beloften. 

In teamverband, schouder aan schouder met de klant. 

ZO staan we borg voor maximale dienstverlening aan onze 

klanten. Om te blijven groeien - in omvang, dienstenscala én 

kwaliteit -zoeken we voortdurend naar jong talent dat een 

stapje meer wil zenen. 

Academici die menen nèt even meer ln hun mars te hebben, 

sturen een brief met CV naar Magnus ter anentie van 

mevrouwB. Uynewaal, Postbus 5021, 1410AA Naarden. 

Voor meer informatie, bel 035 699 60 60 of 

e-maillnfo@magnus.nl 

Kua l a Lumpu r Makati 

MAN AGE MEN T 

C 0 N S U L T A N T S 

Me l bourne Naarden Si ngapore 



Petra van den Broek, manager Purchasing & Logistics - Ericsson 

Petra van den Broek (1964, gehuwd, één dochter) is manager Purchasing & Logistics bij Ericsson in Rijen, dat onderdeel is 
van de werelwijde Ericsson Group. Zij is verantwoordelijk voor het totale supply chain management en tevens project leider 
voor het TTC (Time To Customer) global programma voor Nederland . Na haar studie aan de HEAO te Breda heeft zij 3 jaar 
bij Curver plastics gewerkt en daarna vervulde mevrouw van den Broek gedurende 12 jaar diverse functies binnen Ericsson 
Nederland (met name in de financien, commercie en logistiek). Zij heeft het executive MBA programma gevolgd aan de 
Rotterdam School of Management. 

Inleiding 
Ericsson is marktleider in mobiele telecommunicatie in 
de "New Telecoms World". Dit zijn ze geworden door 
het bieden van innovatieve communicatie-oplossingen, 
die telecom- en datacamtechnologieën combineren met 
een optimale mobiliteit voor de gebruiker. In Nederland 
heeft Ericsson drie klanten, te weten KPN Telecom , 
Libertel en Telfort Ook wat betreft nieuwe 
technologieën (zoals GPMS en UMTS) doet Ericsson 
zaken met deze bedrijven. 
Wat betreft mobiele telefoons zit Ericsson wereldwijd in 
de top drie. De doelen die Ericsson zichzelf stelt zijn 
ten eerste het behouden van de leidende posities en 
ten tweede een betrouwbare leverancier te zijn voor 
vaste telefoonnetwerken en bedrijfstelefooncentrales. 
Om dit te bereiken heeft Ericsson wereldwijd 
honderdduizend mensen in dienst, werkzaam in 140 
verschillende landen . In Nederland heeft Ericsson 2500 
werknemers , die samen een omzet van 1 ,8 miljard 
gulden genereren . 

Supply Chain Management Ericsson: de huidige 
situatieOp dit moment heeft Ericsson een "traditionele" 
Supply Chain (zie figuur 1 ). 

Supply chain management Eric ss on 

figuur 1 

Dit houdt in dat als een klant een order plaatst bij 
Ericsson , deze order bij de lokale vestiging wordt 
ingevoerd . Vervolgens gaat de lokale vestiging de 
klantenwensen vertalen naar producten van Ericsson 
en bepaald op artikelniveau wat benodigd is. De 

doorlooptijd van dit proces is gemiddeld vier weken. In 
die tijd weet alleen de lokale vestiging dat er een order 
is geplaatst! De lokale vestiging van Ericsson stuurt 
een order voor de standaard Ericsson materialen naar 
Ericsson in Zweden en voor de overige materialen naar 
de lokale leveranciers. Ericsson Zweden plaatst een 
order bij de fabriek. Bij de leverancier of fabriek moet 
de order dan ook nog een keer ingeboekt worden, wat 
ook weer een week duurt. 
Als de leveranciers (hetzij Ericsson Zweden, hetzij de 
lokale leverancier) het product hebben, dan gaan de 
materialen naar een "merge-in-transit" (MIT) punt, dat 
zich in België bevindt. Vanuit dit MIT punt gaan de 
producten naar de betreffende lokale vestiging van 
Ericsson, die verantwoording draagt voor de 
samenstelling en de materialen levert aan de locatie 
die de klant wenst. Door dit complexe order en 
levertraject is de levertijd van bijvoorbeeld een 
doorsnee systeem zestien weken . 

Waarom TTC global? 
Op dit moment is Ericsson bezig met de implementatie 
van TTC (Time-To-Customer) global, een project dat de 
Supply Chain van Ericsson drastisch moet veranderen . 
Ericsson heeft meerdere redenen om TTC global in te 
voeren. 
De eerste reden is dat de groei van het telefoonverkeer 
veel groter is dan verwacht. Een voorbeeld van deze 
sterke groei is een schatting uit het najaar van 1999 
voor de Nederlandse mobiele telefoonmarkt De 
schatting was dat aan het eind van het jaar 2000 een 
markt-penetratie van 50% zou zijn gerealiseerd (dus 
één op de twee Nederlanders heeft een mobiele 
telefoon) . Maar in werkelijkheid was dit al het geval 
eind januari 2000! Op deze groei in de vraag is de 
productie absoluut niet berekend. De vraag is altijd 
groter dan de productie-capaciteit. 
Een tweede reden is, dat de telecommarkt verandert: 
de sectoren IT en Telecom groeien dicht naar elkaar 
toe, waardoor de "Nieuwe Telecommunicatiewereld" 
ontstaat. Een voorbeeld van zo'n bedrijf is Cisco 
Systems, dat 80% van al zijn producten via internet 
verkoopt. Op de markt van vaste en mobiele telefonie 
merkt Ericsson deze concurrentie nog niet zo sterk, 
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maar bij bedrijven als UPC en Versatel is de 
aanwezigheid van de "IT-concurrenten" goed te 
merken. Om met hen te kunnen concurreren moet 
Ericsson dezelfde levertijden kunnen bieden met 
dezelfde servicegraden.Een derde reden om TTC 
global in te voeren is de opkomst van internet en dan 
met name de toepassing van e-commerce. Dit heeft 
grote gevolgen voor het bestelproces, dat door internet 
sterk kan veranderen. Een ander gevolg van de 
opkomst van internet is dat mobiele telefoons en de 
daarbij behorende base stations voor 
internettoepassingen geschikt moeten worden 
gemaakt. Een telefoon wordt niet meer uitsluitend voor 
spraak gebruikt, maar in toenemende mate voor data
transmissie. Dit heeft grote gevolgen voor de producten 
van Ericsson. 

Wat is TTC global? 
TTC global kan omschreven worden als "excellente 
coördinatie van de Supply Chain om de 
klantentevredenheid te vergroten". Ten eerste gebeurt 
dit door kortere levertijden te garanderen. Om te 
kunnen concurreren met de Cisco's van deze wereld, 
moet Ericsson levertijden van één à twee weken waar 
kunnen maken. Een belangrijk punt daarbij zijn de 
voorspellingen. Die zijn nu totaal onbruikbaar, maar het 
plan is om samen met de klant een systeem op te 
zetten, waardoor het voorspelproces verbeterd wordt 
en waardoor dus ook beter op de vraag kan worden 
ingesprongen met kortere levertijden. 
Ten tweede moet Ericsson zijn leverbetrouwbaarheid 
weer op peil brengen. In het verleden is deze 
leverbetrouwbaarheid altijd zo'n 95% geweest, maar 
momenteel is het 60-70%. Klanten eisen zelfs meer 
dan 98% leverbetrouwbaarheid, maar het eerste doel is 
om weer op het oude niveau terug te keren. 
Ten derde moet de klanttevredenheid worden vergroot 
door productstandaardisatie. Tot nu toe levert Ericsson 
klantspecifieke producten. In de ogen van Ericsson 
voegt dit weinig toe. Neem bijvoorbeeld het restaurant. 
Hoe meer gestandaardiseerd het menu is, hoe beter 
de kwaliteit, omdat de kok zich kan toeleggen op 
bepaalde gerechten en ook bijvoorbeeld de inkoop 
makkelijker is. Dit punt is echter niet makkelijk, want de 
klanten zijn gewend aan het maatwerk en zien dit ook 
als een van de redenen om voor Ericsson als 
leverancier te kiezen. Het is dus de vraag hoe dit 
gecommuniceerd moet worden naar de klant. 

Supply Chain Management Ericsson: het nieuwe TTC 
global proces 
Het TTC global proces (figuur 2) verandert de Supply 
Chain wezenlijk. Klanten kunnen in de nieuwe situatie 
standaardproducten via internet bestellen, waarbij de 
order direct wordt doorgegeven aan het kantoor in 
Zweden. Van daaruit wordt dan direct naar de site van 
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de klant geleverd. Er zijn dus geen lokale 
voorraadpunten meer in dit nieuwe model en het 
voorraadniveau is dus ook lager, wat resulteert in een 
verlaagd werkkapitaal. 
De hele logistieke verantwoordelijkheid ligt bij Ericsson 
Zweden, de verantwoordelijkheid voor het contract ligt 
bij de Nederlandse organisatie, die zich niet meer met 
de logistiek bezighoudt. Dit systeem wordt voor alle 
Europese landen ingevoerd. 

Or dor_ant_,.. 

figuur 2 

De principes van TTC global 
De principes van TTC global zijn de voorwaarden 
waaronder het project een succes worden. Het gaat 
om de volgende principes: 
o Standaard productpakketten (concreet: aantal 
productpakketten reduceren met 50%); 
o Directe ordering; 
o Directe leveringen met MIT-mogelijkheid; 
o Geen lokale voorraden; 
o Globale leveranciersprogramma's; 
o Globale processen en IT-systemen. 
De standaard productpakketten zijn noodzakelijk, om 
op die manier beter te kunnen voorspellen, de levertijd 
tot twee weken terug te schroeven en de kans op 
onverkoopbare voorraad te verkleinen. Wel moet 
opgemerkt worden dat waarschijnlijk 50% van de 
producten klantspecifiek zal blijven. De standaard 
productpakketten zijn vooral voor 
herhalingsbestellingen, wat makkelijk via internet zou 
kunnen. Ook mobiele telefoons zijn 
standaardproducten. 

Toekomst en voortgang van het project 
Begin januari is in Londen de kick-off van het project 
geweest. Engeland en Duitsland lopen voorop met de 
implementatie, maar het is wel de bedoeling dat 
Nederland dit jaar met de implementatie begint en dat 
eind 2001 de implementatie helemaal is afgerond. De 
klanten in Nederland reageren erg verschillend: de één 
is laaiend enthousiast, de ander is erg terughoudend. 
Daar zullen de marketing- en verkooporganisaties mee 
om moeten gaan. De voordelen voor de klanten zijn 
dat de levertijden korter zijn en dat de 



leverbetrouwbaarheid toeneemt. Maar dit moet wel 
duidelijk en een-duidig door Marketing & Sales 
uitgedragen worden. 

Discussievragen 
Na deze korte presentatie werd er gediscussieerd in 
groepjes over de volgende vier vragen: 
1. Wat vinden jullie van het TTC global project? 
2. Hoe kan Ericsson haar Supply Chain nog verder 
verbeteren? 
3. Wat zien jullie voor problemen waar Ericsson 
tegenaan gaat lopen met de introductie van TTC? 
Hebben jullie ook oplossingen? 
4. Hoe moeten we TTC global gaan communiceren aan 
de klant? 

Daarbij kwamen een aantal interessante punten naar 
voren . Een voorbeeld is de vraag hoe Ericsson met 
defecte producten omgaat. De verkooporganisatie zal 
aangesproken worden, maar de logistieke organisatie 
(waar de klant geen contact mee heeft) is de 
veroorzaker. 
Een ander punt was de vraag of de problemen nu 
komen door de hype in de telecommunicatie of doordat 
er werkelijk problemen zijn met de interne processen. 
Ten slotte waren alle groepen het eens dat Ericsson 
zo'n TTC global project goed met de klant moet 
communiceren en de klant ook in het specificatieproces 
betrekken. Of zoals een van de deelnemers het zei : 
"Je moet het niet aan de klant communiceren, maar 
met de klant. Op die manier kun je het project tot een 
succes brengen.". 
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ir. Hjalmar Halvorsen, CPIM CIRM, Senior Consultant- KPMG 

ir. Hjalmar Halvorsen studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel is hij als senior manager 
werkzaam bij KPMG Gonsuiting en verantwoordelijk voor Supply Chain Management (SCM) competence development. In zijn 
adviespraktijk begeleidt hij ondernemingen bij uiteenlopende SCM verbeter- en verander projecten . 

Maturity Stages waarin een bedrijf zich kan bevinden op weg naar een 
"Maturity Stages" zijn de verschillende stadia waarin betere concurrentiepositie door ketenvorming. 
een bedrijf zich kan bevinden op de weg naar een 
optimaal gestructureerde Supply Chain. 

Nadat een bedrijf zich veel met opvolgende 
productiestappen heeft beziggehouden, gaat ze nu 
meer kijken naar de "enablers" van dit proces. Als een 
product een bedrijf "doorloopt" vinden enkele acties 
binnen dat bedrijf plaats. Dit zijn niet alleen de 
bewerkingen, maar ook administratie en andere 
ondersteunende taken. Deze acties zijn in de loop der 
tijd goed op elkaar afgestemd en dus gaat men nu 
kijken naar de drijvende krachten achter deze acties. 
Deze drijvende krachten geven aan waar de beste 
prestaties van het bedrijf worden neergezet. Dit zijn 
dus de punten waarmee dit bedrijf zijn positie zeker 
moet stellen en de concurrentiestrijd aan moet gaan. 
Gedurende het proces waarin de Supply Chain wordt 
opgebouwd , moeten deze punten geïdentificeerd en 
versterkt worden. 

Het gaat er om dat de Supply 
Chain bestaat uit bedrijven die elk 
doen waar ze het best in zijn . 
Hierdoor kan de concurrentiestrijd 
beter worden uitgevochten. Ook 
zijn er meer combinaties tussen 
verschillende bedrijven mogelijk, 
waardoor meer mogelijkheden 
worden gecreëerd. Het is nodig dat 
elk bedrijf zich toelegt op de sterke 
punten, die zich binnen het bedrijf 
bevinden, en de andere taken aan 
andere bedrijven overlaat. Met 
deze bedrijven kan dan weer een 
nauw samenwerkingsverband 
worden ontwikkeld. Op deze 
manier ontstaat een netwerk van 
bedrijven welke zich allen 
toeleggen op een maximale 
bijdrage aan het product dat 
uiteindelijk wordt afgeleverd. De 
bedrijven die de bewerkingen uitvoeren, die direct 
waarde toevoegen aan het product, vormen zo de 
keten . 
De heer Halvorsen onderkent vier verschillende stadia 
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1. Fragmented Pyramid; 
2. lntegrated Enterprise; 
3. lntegrated lnterprise; 
4. Value Network. 

In het eerste stadium is alles over het algemeen 
functie-gedreven . Ook wordt er op dit niveau 
geoptimaliseerd . In het tweede stadium verloopt alles 
meer klantgedreven . De functies worden al onderling 
op elkaar afgestemd om de klant beter te bedienen. 
Voor een goede operatie in dit stadium worden ERP
systemen gebruikt. In stadium drie zijn zakenpartners 
zo goed op elkaar afgestemd dat er van ketens 
gesproken mag worden . Dit houdt in dat er sprake is 
van concurrentie tussen ketens en niet tussen 
bedrijven . Hier haalt de heer Halvorsen het voorbeeld 
van Toyota aan . Bij Toyota verloopt de samenwerking 
gedwongen, terwijl de beste samenwerking voortkomt 
uit een ongedwongen coöperatie . Het vierde stadium is 

een logisch vervolg op de derde, namelijk een netwerk 
van ketens die zowel verticaal als horizontaal kunnen 
concurreren en samenwerken. Hier overleven de 
afzonderlijke bedrijven door zich toe te spitsen op hun 



core-competences. 
Het vierde stadium hoeft niet in alle gevallen de 
optimale situatie te zijn. Maar dit is wel het stadium 
waarin het bedrijf optimaal in de keten geïntegreerd is. 
Voorbeelden zijn Nike en de kledingindustrie in Noord 
Italië. De heer Halvorsen bevestigt dat ze stadium vier 
goed benaderen. 
Hierna wil hij graag weten of er mensen aanwezig zijn 
die toe willen lichten in welk stadium hun bedrijf zich 
bevindt. Een SCM-manager Packaging van een 
farmaceutisch bedrijf en een persoon die zich bezig 
houdt met een reorganisatie van een educatief instituut 
in het zuiden van Nederland stellen zich voor. Ze 
worden gevraagd te vertellen in welke fase hun bedrijf 
zich bevindt op de gebieden strategie, personeel, 
technologie, proces, cultuur, structuur en product/ 
service. Eén van de twee mensen die zijn opgestaan 
vindt dat haar bedrijf zich op alle gebieden in fase twee 
bevindt. Op alle gebieden wordt customer driven 
gewerkt en het hele management-team zet zich 
gezamenlijk in om de samenwerking te 
bewerkstelligen. Bovendien vindt ze dat er (betere) 
systemen nodig zijn om informatie uit te wisselen 
alvorens haar bedrijf naar fase drie kan gaan. 

De heer Halvorsen gaat vervolgens verder met het 
bekijken van de implementatie. Er zijn vier gebieden 
waar verbeteringen moeten plaatsvinden. De vier 
gebieden zijn; Management & Organisation , IT
systemen, Processen en People & Culture.Ais de 
verbeteringen in alle vier de gebieden zover gevorderd 
zijn dat het bedrijf zich als zijnde in de volgende fase 
mag beschouwen, dan moet opnieuw dit plaatje 
worden beoordeeld. Op basis van de karakteristieken 
van een bedrijf in de volgende ontwikkelingsfase 
moeten de vier gebieden worden aangepast en 
ontwikkeld. 
Bij elke stap richting ontwikkeling moeten deze 
gebieden in ogenschouw worden genomen en kan op 
elk gebied worden geleerd. Als laatste wordt dan ook 
nog aan de aanwezigen gevraagd of ze kunnen 
vertellen hoe een bedrijf deze gebieden moet inrichten 
of aanpassen om meer SCM-georiënteerd te worden. 
Dit leverde de volgende kreten op: define roles, leading 
role, need for change en compatibility, access to 
eachother, trust, empowerment en integral simulation 
processes. 

De heer Halvorsen was redelijk tevreden; de respons 
was wat laag, maar er werd toch wel goed 
meegedacht. Het gaat toch immers over een proces 
waar elk bedrijf, zij het een beetje , mee bezig is. Veelal 
zijn de mensen er om hun gedachten te voeden, maar 
dat is ook al een onderdeel van het proces van 
voortdurende ontwikkeling. 
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BETA Objective 
The objective of BETAis to carry out research 
into the analysis, design and control of 
operati<>nalprocesses~. 

i 

BETA Main Research Theme: 
Operations Management& Logistics 
The optimaluse of resources for 
the prodycti9JU:>Jgoods an~ servicestaking 
into account costs, qua

1
lity, and.ti~ne. 

Operations Management & Logistics ·1 
indudes: 

' 
• Unit Management ' 

Unit Management emphasises the effective 
and efficient u se of resources in a well 
detined organisational unit. 

• Chai,n Management 
The 'ma in theme of Chain Management is 
the delivery of products and services to 
customers, according to !heir specitications 
(quality, time, cost) 1

• 

• Network Managenjent 
Both the allocation of resources and the 
quality and structure of produels are taken 
into account by Network Management, as 
are the flow of information, the operational 
infrastructure and the IT architecture. 

Co-operation 
Many organisations participate and support 
BETA's research projects, including: 
• Philips, Baan, ASML, Unilever 
• European projects such as 

ECADEC, SIM NET, LOGSME 
• Stanford University, 

Hongkong University of Science and Technology, 
National University of Singapore 

Organisation 
The organisation is a joint effort of 
• the Faculty of Technology Management at 

Eindhoven University of Technology 
• the Faculty of Mathematics and Computer 

Science at Eindhoven University of Technology 
• Centretor Production, Logistics and 

Operations Management at Twente University 

BETA Research 
Institute 



2a Tools for Performance Measurement and Impravement 
Ruud Defesche, ASM Lithography en 
Dirk Ungerechts, Logistiek Consultant - Magnus Management Consultants nv 

2b Zie parallelsessie 1 g 

2c Zie parallelsessie 1 b 

2d Supply Chain Management: als toeleverancier midden in de keten 
Eric Driessen, operations manager - Kendrion IP&S bv 

2e Zie parallelsessie 1 e 

2f Zie parallelsessie 1 h 

2g Zie parallelsessie 1 a 

2h Zie parallelsessie 1 d 
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ormaoce Me_as_u :emeot a nel mpra~emeol. __ ___. 

Ruud Defesche, ASM Lithography en 
Dirk Ungerechts, Logistiek Consultant- Magnus Management Consultants nv 

Dhr. Defesche heeft gestudeerd aan de Hotelschool en de HTS Bedrijfskunde. Momenteel is hij werkzaam bij ASML te 
Veldhoven als groepsleider van de afdeling Logistic Engineering. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
het onderhoud van logistieke bedrijfsprocessen. Daarnaast is Logistic Engineering het projectbureau voor alle projecten op 
logistiek gebied die afdelings- of sectoroverschrijdend zijn , zoals Supply Chain Management, uitbreidingen magazijnen, etc. 

Dhr. Ungerechts is afgestudeerd Econometrist aan de Katholieke Universiteit Brabant met als specialisatie Kwantitatieve 
Logistiek. Na een periode werkzaam geweest te zijn bij DAF Trucks N.V trad hij in 1998 in dienst bij Magnus Management 
Consultants te Naarden. Daar houdt zich bezig met logistieke verbetertrajecten op de gebieden Enterprise Resource Planning 
en Supply Chain Management. Magnus MC is een onafhankelijk adviesbureau , gespecialiseerd in de samenhang tussen 
organisatorische en technologische vraagstukken. Bijzonder specialisme is het implementeren van oplossingen voor 
eBusiness, ERP en Supply Chain Management. 
Een ERP-systeem, maar wat kun je ermee? 
Door de grote veranderingen in markten en 
klantgedrag is de logistieke keten aan grote krachten 
onderhevig. Hierop wordt door de grote 
ondernemingen geanticipeerd door investeringen in 
Supply Chain Planningspakketteri . Alvorens men deze 
investeringen doet zal men een zeker inzicht willen 
krijgen in de huidige, de gewenste en de mogelijke 
prestaties van de onderneming . Veel ondernemingen 
gebruiken op dit moment ERP-systemen om deze 
inzichten te proberen te verwerven. Een daarbij op te 
merken kritisch punt is dat ERP-systemen in de eerste 
plaats bedoeld zijn als transactiesystemen . Deze 
systemen kunnen wel aangeven welke orders hun due
date overschreden hebben maar weten geen antwoord 
op de vraag in hoeverre dit invloed heeft op het 
customer service level. Een ERP-systeem zal al 
helemaal geen indruk kunnen geven van de mogelijk te 
realiseren verbeteringen door investeringen in de 
Supply Chain. Om toch enig inzicht te krijgen in de 
prestaties en mogelijkheden van het bedrijf en de 
Supply Chain heeft het Rotterdamse softwarebedrijf 
LBM een tooi ontwikkeld dat in staat is overzichten te 
genereren die zowel inzicht verschaffen in de logistieke 
prestaties van een Supply Chain, als in de data
integriteit. Deze tooi, de Business Moneytor Analyzer 
zal verder in deze workshop beschreven worden en zal 
aan de hand van de mogelijkheden bij ASML 
geïllustreerd worden. 

De Business Moneytor Analyzer (zie figuur 1) 
De BMA is in de eerste instantie een logistiek 
informatiesysteem met verschillende doelen . Ten 
eerste kan het knelpunten en problemen in de 
logistieke keten signaleren . Ook kan het gebruikers 
ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen 
in geval van problemen of bij het nemen van 
investeringsbeslissingen . Ten derde meet de BMA de 
prestaties in de logistieke keten. Wel moet met nadruk 
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worden gemeld dat de BMA geen problemen oplost 
maar problemen 
signaleert en analyseert waarbij er informatie wordt 
gegeven die het oplossen van het probleem door de 
gebruiker vergemakkelijkt. Het principe van de BMA is 

Operat ioneel mveau 

feitelijk erg simpel, de BMA download gegevens over 
actuele orders en voorraden uit ERP-systemen waarna 
met deze gegevens berekeningen worden uitgevoerd. 
Waarbij ERP-systemen vooral actief zijn op 
Operationeel niveau en Supply Chain Planning zijn 
invloed heeft op Tactisch niveau werkt de BMA in het 
overlappende gebied tussen ERP-systemen en Supply 
Chain Planning. De BMA bepaalt de status van een 
order aan de hand van een vergelijking van de dus
date met de berekende leverdatum. Hierbij is de 
berekende leverdatum afhankelijk van de berekende 
datum van aanleverende orders (onderdelen van het 
eindproduct), verwervingstijd en verwerkingstijd . 
Hierdoor kunnen alle orders dus ingedeeld worden in 
drie categorieën, Te laat, Kritisch en Niet-kritisch . Nu 
wordt dus ook gekeken naar de mogelijke problemen 
bij het te laat leveren aan de klant en de invloed van 
het te laat binnenkomen van aanleverende orders. De 
BMA legt dus relaties tussen de orders en de al dan 
niet beschikbare voorraden. Er worden oorzaak gevolg 
analyses uitgevoerd waaruit bottlenecks en prioriteiten 



komen die gebruikt kunnen worden voor acties in de 
aansturing van de productie. Het beter presteren van 
een bedrijf wordt dus door de BMA mogelijk gemaakt 
door verhoging van de leveringsbetrouwbaarheid en 
klantvriendelijkheid , verlaging van de kosten en het 
verlagen van de doorlooptijd en de levertijd. 

De BMA in gebruik 
In dit deel van de workshop zal door dhr. Ruud 
Defesche worden ingegaan op het gebruik van de BMA 
bij ASML. Om extra inzicht te krijgen in de situatie 
waarin de BMA bij ASML wordt gebruikt zal eerst kort 
worden ingegaan op het productie- en logistieke proces 
bij ASML. ASML is een high tech bedrijf dat machines 
maakt voor het produceren van chips . Per jaar worden 
er ongeveer 220 machines gemaakt die ieder uit 6000 
tot 60000 onderdelen bestaan. Per jaar worden dus 
miljoenen onderdelen van ongeveer 400 leveranciers 
betrokken. Hierbij moet zeker nog vermeld worden dat 
ASML niet meer als 8% van de waarde toevoegt aan 
machines die per stuk een prijs hebben in de orde van 
tien miljoen gulden. Wat tot gevolg heeft dat ASML 
zeer afhankelijk is van haar leveranciers. Om zich 
tegen deze afhankelijkheid in te dekken zijn er vele 
afspraken met leveranciers gemaakt gericht op risico 
spreiding en voortdurende verbetering van de marge. 
Deze afspraken hebben tot doel een Supply Chain te 
construeren die een hogere toegevoegde waarde heeft 
dan ASML en haar leveranciers ieder voor zich. In 
eerste instantie is door ASML gekozen voor een ERP
systeem (SAP) waarbij gekozen is om zo veel mogelijk 
de functionaliteit van het te vervangen systeem te 
behouden om een soepele overgang te garanderen. Dit 
streven resulteerde zeker in een goede overgang maar 
leverde tevens veel ABAP's op en liet geen volledig 
gebruik van alle standaard SAP functionaliteiten toe. 
Kort gezegd wist men wel dat alle gewenste data in 
principe in het systeem zaten maar was er geen 
praktisch toepasbare mogelijkheid ze eruit te krijgen . 
Feitelijk was het wel mogelijk SAP een analyse uit te 
laten voeren maar die nam ongeveer 6 uur in beslag 
waardoor de verwerkte gegevens alweer achterhaald 
waren op het moment dat ze beschikbaar kwamen. Nu 
heeft men sinds enige tijd de BMA in gebruik bij ASML 
waardoor het mogelijk is geworden alle gegevens in 
een relatief korte tijd (enkele minuten) boven water te 
krijgen en er dan verschillende analyses op los te 
laten . Zo kan er gekeken worden naar alle orders die in 
principe te laat zijn, welke onderdelen hiervoor kritiek 
zijn , van welke leveranciers deze onderdelen afkomstig 
zijn, wat er nog aan andere orders uitstaat bij die 
leverancier en wat de invloed van dit alles is op de 
leveringsbetrouwbaarheid van ASML. Ook kan gekeken 
worden naar de staat van de voorraden in de keten in 
het algemeen en van ASML in het bijzonder waarbij er 
onderscheid is te maken in nuttige, bijna te gebruiken, 

voorraad en niet nuttige, binnen afzienbare tijd niet te 
gebruiken, voorraad. Hierdoor is het dus mogelijk 
inzicht te krijgen is het nut van met leveranciers 
gemaakte leverafspraken en over de mogelijkheden 
van het bijstellen van deze afspraken. 

Conclusie 
Wanneer een bedrijf de noodzaak inziet van 
investeringen in de Supply Chain en zij ook haar 
partnes in de Chain hiertoe bereid weet te vinden heeft 
zij aan een ERP-systeem alleen niet genoeg . ERP
systemen zijn leuk voor het verwerken en beheren van 
transacties maar het ontbreekt ze aan diepgaande 
functionaliteit qua reportage . Deze functionaliteiten 
worden wel geboden door de Business Moneytor 
Analyzer (BMA), een softwaretooi dat de gegevens uit 
een ERP-systeem kan analyseren en hierdoor inzicht 
geeft in mogelijke knel- en verbeterpunten . Hierdoor is 
het mogelijk binnen de keten een beter overzicht te 
krijgen over te ondernemen acties en prioriteiten. 
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Supply Ctlaio Management, ____________ ___, 
als toeleverancier midden in de keten 
Eric Driessen , operations manager bij Kendrion IP&S bv 

Eric Driessen (31) heeft werktuigbouwkunde gestudeerd aan de TUE. Daarna heeft hij de tweejarige post-doc opleiding 
Logistieke besturingssystemen gevolgd. In 1995 is hij begonnen als kwaliteitsmanager bij DRU IP&S bv, en was in die 
hoedanigheid betrokken bij het vormgeven van het logistieke concept van die organisatie. Vanaf 1998 is Eric Driessen 
operations manager bij Kendrion IP&S bv. 

Het doel van deze workshop is om aan te geven wat er 
mis kan gaan bij ketenmanagement en hoe daar mee 
om te gaan . 
Kendrion lndustrial Produels and Services BV maakt 
deel uit van de divisie Components Manufacturing 
Kendrion, de industriële toeleveringsdivisie van de 
holding Schuttersveld nv. De divisie Components 
Manufacturing Kendrion bestaat uit vier groepen, te 
weten: automotive, metals, consumer products en 
electromagnetic components. 

Kendrion is opgericht in 1754 en hield zich bezig met 
alle mogelijke ijzeren producten op alle mogelijke 
markten. Op dit moment is Kendrion IP&S bv 
gespecialiseerd in de co-engineering , productie en 
toelevering van complexe metalen framestructuren en 
assemblies voor de reprografische , medische en 
interne transport markt. Het bedrijf telt ongeveer 200 
werknemers en heeft als afzetgebieden de Verenigde 
Staten en west Europa, waarbij met name Duitsland 
geldt als één van de grote afnemers. 

Als toeleverancier midden in de keten moet je weten 
wat er speelt in de markt. Uit de mission statement van 
Kendrion IP&S, "We make our customers more 
competitive", blijkt dat Kendrion IP&S de klant een 
belangrijke plaats toedicht. De klant heeft specifieke 
wensen . Daarom zullen producten samen met klanten 
ontwikkeld worden. Kendrion IP&S zal de wensen van 
de klant moeten volgen. Aspecten die hierbij een 
belangrijke rol spelen zijn o.a. : forecasting en jit
productie. Kendrion levert de klant hiermee vooral 
kennis en daarnaast dus ook de productie en 
toelevering van producten. 

Een ontwikkeling die de laatste jaren plaats heeft 
gevonden is dat de klant meer vraagt naar modules 
dan naar losse componenten. Er is dan geen sprake 
meer van losse kleine bedrijfjes in de markt, maar van 
één geheel dat aangestuurd moet worden. Hierdoor 
krijgt Kendrion IP&S te maken met andere 
concurrenten en worden er in de mondiale markt 
steeds scherpere eisen gesteld. Kendrion IP&S zal de 
klant dus moeten volgen en maakt hierbij gebruik van 
het satelliet model. Dit houdt in dat er een scheiding is 
tussen ontwikkel- en productievestigingen. Er zullen 
dan fabrieken bij de klant worden gebouwd om de 
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productie optimaal op de klant af te stemmen. 
Elke klant heeft specifieke wensen en er zullen per 
klant verschillende focuspunten zijn die speciaal op die 
klant afgestemd dienen te worden. Zo kan een klant 
Kendrion IP&S vragen in te stappen in de keten in de 
marketing & sales, product engineering, project 
engineering of de productie. Hierbij worden zowel de 
directe als de indirecte ondersteuning vanuit Kendrion 
IP&S steeds belangrijker. 

De klant en Kendrion IP&S zijn wederzijds afhankelijk 
van elkaar. Zo bepaald de Marketing & Sales van de 
klant de omzet van Kendrion IP&S, het product van 
Kendrion is het basisproduct van de klant, Kendrion is 
single source, er is sprake van relatief kleine series en 
relatief volumnieuze producten en de vraag gedurende 
de levenscyclus van het product en de toelevering 
moet op elkaar worden afgestemd . Bij dit laatste punt 
heerst grote onzekerheid, omdat het moeilijk is een 
prognose te maken van de vraag gedurende de 
productlevenscyclus. De onzekerheid is vooral groot bij 
de ramp-up en de phase-out (zie figuur 1 ). Bij de 
service zal men precies op order moeten produceren. 

Logistieke omgeving 11 

product levenscyclus 

,., 

figuur 1 

Enkele jaren geleden is Kendrion de logistieke weg 
ingeslagen . Hierbij zijn vier niveaus te onderscheiden. 
Op het laagste nivieau is de inrichting 
activiteitgeoriënteerd. Hierbij is de output en de 
kwaliteit niet zeker en bestaat de inrichting uit apparte, 
niet gekoppelde eenheden, waarbij slechts de apparte 
eenheden betrouwbaar zijn. Op het volgende niveau, 
procesgeoriënteerd, is de zorg voor het proces 



betrouwbaar en is er sprake van logische clusters in de 
fabriek. Binnen het derde niveau, ysteemgeoriënteerd, 
is er binnen de fabriek een overkoepelend systeem. Tot 
slot is er het vierde en hoogste niveau. Deze is keten 
georiënteerd en betrekt ook de klant erbij. Deze vier 
niveaus zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

Historie logistieke ontwikkeling 
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figuur 2 

Bij het logistieke concept van Kendrion wordt uitgegaan 
van de productlevenscyclus. Aan de hand hiervan stelt 
men prognoses op. Sturing vindt plaats met behulp van 
MRP. MRP is vooral kritisch tijdens de ramp-up en de 
redesignfase in de productlevenscyclus. Gedurende de 
overige fasen in de productlevenscyclus wordt gebruik 
gemaakt van kanbansystemen. Deze kanbansystemen 
worden gebruikt over de verschillende schakels in de 
keten. De aansturing bij de productie afdelingen vindt 
plaats aan de hand van een eigen dagplanning. Dit 
logistieke concept van Kendrion IP&S is weergegeven 
in figuur 3. Het is hierbij vooral van groot belang dat 
alles in kaart wordt gebracht en er duidelijkheid wordt 
geschept tussen de betrokken partijen. 

Logistiek concept Kendrion 

figuur 3 

Duidelijkheid bij alle betrokken partijen wordt gecreëerd 
door het uitwisselen van informatie. Met betrekking tot 
deze informatie kunnen er enkele noodzakelijke eisen 
worden vastgesteld: de informatie moet gelijktijdig en 

betrouwbaar zijn, partners moeten leverbetrouwbaar 
zijn, alle relevante zaken moeten contractueel vast 
worden gelegd en alle informatie moet door de gehele 
keten worden gecommuniceerd. Hierbij dient men 
tevens rekening te houden met alle beschikbare 
capaciteiten. Dit houdt in dat een antwoord moet 
worden gegeven op de volgende vragen: 
- Wat zijn de schakels in de keten? 
- Wat zijn de kritieke inkoopdelen? 
- Welke beperkingen en mogelijkheden heb 

ben de schakels? 
- Wat zijn de voorraden in de keten? 
- Wat is de materiaal- en productievrijgave? 
- Welke veiligheisvoorraden worden aange 

legd? 
- Wat zijn de prestaties van de schakels? 
- Welke wijzigingspercentages kunnen nog? 
- Hoe verloopt de informatievoorziening? 

In het algemeen wordt dit op het laagste niveau 
ingevuld door het operationeel echelon op basis van 
ervaring, routine en relaties. Dit is eenvoudig in steady 
state gevallen (tussen ramp-up en redesign in de 
levenscyclus). Er ontstaat echter een probleem bij 
afwijkingen. Er ontstaat dan een aaneenschakeling van 
paniekreacties en improvisaties tegen hoge kosten en 
met hoge risico's. Informatie, en vooral de 
communicatie ervan, dient dus zeer betrouwbaar te 
zijn. 

Ketenmanagement is onder te verdelen in twee delen, 
zoals aangegeven in figuur 4: een formeel en een 
informeel deel. Het formele deel is in theorie nodig om 
de keten aan te sturen aan de hand van een rollend 
jaarplan. In de praktijk vindt de aansturing en commu
nicatie plaats binnen het informele deel van de keten. 

Logistieke omgeving 111 

figuur 4 

Dit gebeurt veelal door het versturen van faxen of 
telefoontjes. De prestatie van de gehele keten wordt 
bepaald door dit informele deel. 

Interactie binnen de keten vindt veelal plaats op het 
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gebied van prijs en kwaliteit. Het is echter ook 
noodzakelijk dat er veel interactie is tussen 
toeleverancier en klant op het gebied van techniek en 
logistiek. Deze twee factoren dragen ook voor een 
groot deel bij aan de prestatie van de gehele supply 
chain en zijn noodzakelijk voor een goede prestatie. 

Gevalstudie 1: Heftruckfabrikant 
Het geval: 
In het eerste jaar na een reorganisatie blijft een 
kostenbesparing achter. 
De maatregel: 
Er wordt op het hoogste niveau besloten dat er meer 
geld in moet worden gepompt en dat 
productieplannen met dertig tot vijftig procent moeten 
worden verhoogd . Kendrion werd 
min of meer dwingend opgelegd hierin mee te gaan . 
Gevolgen voor de keten: 
De gevolgen voor de keten waren in de breedte en in 
de diepte dat men moest overwerken en er ontstond 
een materiaal tekort. Voor de OEM-er waren de 
gevolgen dat de Wl P steeg met 1 00% en de voorraad 
gereed product met 50%. Ook ontstonden er 
problemen met de cashflows, ontstonden er extreem 
hoge kosten in de keten, was er een piek van enkele 
maanden, kocht men in zonder contractdekking en was 
er sprake van een vertrouwenscrisis . 

Gevalstudie 2: Kopieeroorlog in de Verenigde Staten 
Het geval: 
Danka en IKON concurreren binnen de VS op leven en 
dood. Europa weet niet precies wat er speelt, maar is 
wel betrokken aangezien zij deel uitmaken van de 
keten. 
De maatregel: 
Groot inkopen om snel en met korting door te kunnen 
leveren . Deze inkopen zijn slechts gebaseerd op 
prognoses. Als toeleverancier ben je dan bijna aan het 
speculeren. 
Gevolgen voor de keten: 
Doordat de contracten niet volledig dekkend waren 
werd het topjaar 1998 gevolgd door een crisisjaar en 
daalde de productie met 50%, zijn er nodeloze 
investeringen gedaan in productiemiddelen. Mede door 
de overgang van analoge naar digitale 
kopieerapparaten werden apparaten voor dumpprijzen 
van de hand gedaan en ontstonden er hoge incourante 
voorraden in de keten. 

Gevalstudie 3: Periodiciteit in jaarcyclus truckbouw 
Het geval: 
Een heftruckfabrikant geeft stabiele jaarplannen af 
terwijl in de werkelijkheid blijkt dat de absolute 
aantallen jaarlijks gehaald worden , het afzetpatroon 
robuust is en het afzetpatroon zeer afwijkt van het 
jaarplan. 
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De maatregel: 
De schakels in de keten regelen onderling zelf wat. 
Gevolgen voor de keten: 
Het operationele echelon regiseert zichzelf (het 
operationeel apparaat vangt de pieken en dalen op) , er 
is sprake van continue onzekerheid m.b.t. 
stuurinformatie, er ontstaat een papierenbacklog en er 
ontstaan meningsverschillen tussen management en 
operationeel echelon van zowel de toeleverancier als 
de klant. 

Gevalstudie 4: Hick-ups bij productie digitale copier 
Het geval: 
Versnelde ramp-up van digitale copier na een 
onverwacht jaar stilstand als gevolg van een vertraging 
bij R&D. Doel was zo snel mogelijk mee te gaan met 
de digitale copiers in de markt. Als gevolg van een 
capaciteitsgebrek kiest men voor een andere 
leverancier. 
De maatregel: 
Binnen 2 maanden wordt de volle productie opgestart 
en worden er veel opdrachten uitgevoerd zonder een 
voortraject te doorlopen. 
Gevolgen voor de keten: 
De gevolgen voor de keten waren in de breedte en in 
de diepte dat men moest overwerken en er ontstond 
een materiaal tekort. Er ontstonden grote 
leverachterstanden en kwaliteitsproblemen. Een jaar 
van leegloop als gevolg van vertraging werd gevolgd 
door een capaciteitsgebrek als gevolg van een 
versnelde doorstart. Door een tegenvallende markt 
zakte de forecast compleet in elkaar en ontstond er 
onvrede in de keten. 

Uit al het voorgaande kan men op maken dat 
ketenmanagement goed mogelijk is onder de 
voorwaarden dat men zorgt voor een goede 
afstemming op het gebied van logistiek en men alles 
helder en inzichtelijk aanstuurt. Een andere factor 
waarmee men rekenig dient te houden zijn de risico's 
en de daar aan verbonden kosten . Voorwaarden voor 
goed ketenmanagement zijn dat de automatisering zich 
verder ontwikkelt en contracten worden aangepast aan 
de ketensituatie . 



Wyatt Bell, Quality Directer- TNT Corporale Logistics 

Over 20 years experience in logistics, with companies such as DHL and P&O, ranging from express international pareels to 
comprehensive supply chain management. His background is firmly based in operations and he has been working for TNT 
Logistics for over 10 years. He was most recently General Manager for the contract with Xerox UK for three years, operating 
the UK RDC fortheir Toner, Spare Parts and Equipment products. 
In 1999 he was appointed Quality Director, TNT Corporale Logistics, based in Hoofddorp and now lives permanently in 
Amsterdam. 

Good afternoon ladies and gentlemen, a pleasure and 
a privilege for me to be here. I will apologise that this is 
going to be in English. l'm sure your English is a good 
deal better than my Dutch, which is non-existent. 
The presentation , as has already been mentioned , that 
I am about to make is about our partnership with 
Michelin in the UK. I was struck when I saw the title for 
this meeting, turning a view into a successful chain 
implementation . There were a number of operations 
that TNT Logistics run around the world that would fit 
that description . We have an excellent operatien in the 
Benelux, in fact just down the road here, for Black & 
Decker and another one for Sigma Coatings. We can 
show excellence in the automotive industry across the 
world and we are particularly proud of what we do for 
Fiat in ltaly. The list goes on in countries around the 
world. You all know that TNT is a global presence. But 
the reason why I selected Michelin is because it really 
does demonstrate that if bath parties go into an 
opportunity with a genuinely open mind and they're 
looking for a real partnership there is an opportunity for 
bath to benefit In some occasions in unexpected ways, 
but nonetheless, it is nat a one-way street. 

lf I can just start by taking you through some of the 
headlines of the relationship that we have with 
Michelin. The planning for the operatien started in 
1993, 1994. But the actual operational launch was in 
1995 in the UK. The transport operatien phase 2, which 
1'11 touch on as we go through the presentation, started 
in 1996. And the shunting operatien, that is the 
manoeuvring of the various containers and trailers 
around the business, was launched in 1997. TNT we re 
then invited, because of the success they made of the 
transport operatien to look at running the national 
warehouse for Michelin in Basildon , which is in soulh
east England. And this is where the unexpected 
started, because we were invited totalk to Michelin in 
ltaly, in Turkey and in a number of other nations as 
you'll see as we go into the presentation . 

We're also very proud of the fact that we won an 
award, which is an award you can 't enter, you actually 
have to be nominaled for, which is the partnership of 

the year award. And another great thing that the UK is 
proud of, that they won a livery award for the 
appearance of the vehicles . But let me go on . 

Just so you have an idea of the eperation that TNT 
Logistics UK runs for Michelin it is as you can see on 
the screen. The operations cammeneed in 1995 and 
there are now two stockholding RDC's . There are 
thirteen locations, stockless outbases, where we have 
vehicles but no stock. We have 64 delivery vehicles, 
we have containers and drawbar demountable vehicles 
rather than conventional trailers and you'll see why as I 
go into the presentation. 

We're offering 8000 deliveries a week to Miehelin's 
customers and a next-day colleetien and delivery 
service, currently employing about 200 people in the 
UK and more around the world . And because of the 
achievements that the early contract implementation 
was able to get, the operatien or the contract was 
renewed with us in 1998 for another 5 years. Now, the 
reason I mention these things is because these are 
enhancements, this isn't what Michelin were expecting, 
it's nat altogelher what we were expecting , some of it 
is, but a lot of what l've just described is en ha neement 
that's come from the partnership. 
Right from the outset it was clear that Michelin had an 
open mind. lt's an approach that I think most of us 
would welcome. lf a elient wants to use a third party 
provider for any service , whether it be logistics, 
buildings management, whatever. The best approach, 
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the one that we would encourage I think, is where the 
partner recognises that they need that expertise and 
allows the third party to develop the salution based on 
what they are good at, what the third party is good at. 
That's what happened with this particular opportunity. 
We genuinely did develop a joint approach in the UK 
and it was blank sheet, there was no preconceived 
solution. 

We start out as ever with a further operation review 
and that than leads to the hardware, what we refer to 
as the 'desktop' analysis, when we identify what the 
operation currently is. We understand then the data 
that we need to model the new operation and we try 
and gather that information. We than look to see where 
opportunities exist, where we can optimise the sart of 
benefits that TNT or any other provider for that matter 
can bring, keep discussing, develop a preterred 
solution, one that we think is a good option. We cast it, 
we make sure that financially it makes sense and than 
we submit it to the elient Now, there are curtain 
commercial constraints in all this, which l'm sure you're 
all very familiar with. But in essence we talk to the 
elient all the way. 

This picture demonstrates what was and what became 
Miehelin's distribution network in the UK. The slide on 
the left you will see is their own distribution network 
and the red dots demonstrate the number of stocked 
warehouses that they had in the UK when they were 
running their own logistics. We went through a period 
of transition where you'll see some yellow dots starting 
to appear and these are what we refer to as stockless 
outbases. These are the locations where we take 
stock, remave it from trunk vehicles, put it onto delivery 
vehicles, but the stock never actually sits in the 
location. And the third map of the UK that you'll see on 
the right-hand side shows the final state. What that 
demonstrates is two distribution eentres for the whole 
of the UK and several stockless outbases. The obvious 
prize for Michelin is that they have now dramatically 
reduced their stock. 

Earlier on I mentioned the timetable behind this venture 
and you can see in 1993 on the top leftof the screen, 
that was when the initial contact between Michelin and 
TNT took place. Various proposals were then put 
befare Michelin and as a roll out we managed to, 
working with them, rationalise their depot structure. And 
during 1995 we delivered the first phase of the 
operation. That is to say we managed to reduce their 
stockholding locations and introduce the stockless 
depot concept. This by the way all the time working nat 
only working with Miehelin's management, but working 
with their staff and employees as well. During the first 
phase, the operational phase 1 that you'll see there, it 
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became obvious that there were further benefits that 
we could bring to the partnership. And that as you'll see 
is identified September 1995 as a blue-sky proposal. 
This is where we suggested to them that there were 
further benefits, further financial and operational 
benefits that could be achieved. That phase was 
launched in 1996 and more locations in the north of the 
UK were closed. All of this matching the original 
design. 

So you'll see the strategy. I said befare we had a plan 
to reduce the stockholding locations down to two and 
the map on the left-hand side that you can see, 
demonstrates those two locations, each of them 
operating distribution services to stockless outbases. 
The map on the right-hand side shows typical 
distribution farm those stockless outbases to the 
Michelin dealers and other customers. So we were 
able to prove that from an operational strategy point of 
view we could achieve the delivery profiles that we 
suggested to Michelin. 

There isn't a free lunch anymore, as we all know and 
one of the benefits that 1\ilichelin gat, being stock 
reduction, led to the tact that they had to put extra 
resources into the logistics service. You'll see again on 
the left-hand side, their original trunking operation was 
really rather small, that they had lots of stock in lots of 
locations around the UK. Last year, the beginning of 
1999, the map on the right-hand side shows the most 
recent re-drawing of the trunking matrix. And what it 
really shows you is that again from two locations you 
can service the whole of the UK, with all of the stock 
on a next-day basis, something that they were nat able 
to do themselves with more stock in the business 
earlier on. 

This is a slide that simply shows the planning that went 
in to trunking. I don't know how many people are really 
turned on by trunking operations. I tend no to be, 
because that's the easy bit, moving stuff from A to B. 
lt's what we do to it when it gets to B what's interesting. 
But this does demonstrate the amount of work and the 
amount of planning that needs to go into designing a 
trunking matrix. We've gat six legs that run on a normal 
night and that's the service that runs from those trunks. 

I said earlier on that the prize was reduced stock and 
the cast to Michelin was to increase the amount of 
logistics resource. Now, the sums still stacked up, 
obviously stacked up. Perhaps I should try and explain 
some of the terms. l'm sure you understand them, but it 
might just be worth clarifying. A prime mover is literally 
the thing on the front. lt's the tractor, which moves the 
boxes, the containers around. Demountable units l'm 
sure you're familiar with and fixed bodied rigids. These 



are the normal vehicles that you would see on the road 
every day. The boxes are the containers, the 
swappable containers that we use and trailers, we all 
know what 13-meter trailers look like. 
The staffin terms of trunk drivers increased 
dramatically, because as we've already said the 
trunking network had to expand quite a lot. But the 
delivery drivers interestingly barely changed. So again 
we're showing that without doing an awful lot and in 
fact in this case without hurting the Michelin workforce, 
we're able to offer a much better service, that's by 
dramatically increasing the number of outbases. The 
outbase locations I should say genuinely are stockless, 
because wherever possible they are based on TNT 
eperating sites, which minimises cost, but also means 
that there is a positive pressure not to put stock in 
those locations. 

Having made a reasonably satisfactory job of the 
physical distribution, Michelin and ourselves then 
thought: "Weil, let's look and at who's eperating these 
RDC's and how efficiently they're 
being operated." Because Michelin 
liked the idea of 2 RDC's and 
stockless locations around the UK, 
but in the early days weren't 
prepared to release the eperation of 
these RDC's to a third party. But as 
the relationship grew, as confidence 
in TNT expanded, they were happy 
to talk to us about TNT eperating 
their RDC's as well. And as you can 
see, this eperation started in 
February 1998. lt's a twenty-four 
hour Monday to Saturday operation, 
that is about a 17,000-sqm 
warehouse. 

None of these things are dramatic, 
these are not leading edge, these 
are not fantastically innovative 
solutions, but they are 
demonstrations of what can come out of a good 
partnership. We were able to introduce some 
technology into the eperation which Michelin had not 
been using themselves. I know it may be surprising, 
but they were eperating their own warehouses on a 
somewhat old-fashioned basis. We were able to 
convince them that implementing warehouse 
technology would bring benefits and show what 
benefits they were. And l'm pleased to say they 
listened to us. Again , it's nota difficult warehouse to 
run, but it's better if you use the right tools. 

That's a simple layout. You've seen maps of 
warehouse before, l'm sure. But if you imagine that it 

has every combination of racking and shelving that you 
can think of. 
And these are the developments that we've either now 
achieved or are planning to achieve next stage with 
Michelin as a consequence. We've got the warehouse 
management system in place, we've managed to re
profile the warehouse from the way that Michelin were 
eperating it and that is bringing it's own benefits in 
terms of productivity. They're all simple rules about 
putting the fast-moving products nearest the door. But 
that wasn't because Michelin didn't have the 
technologyin place. They weren't able to profile the 
warehouse as well as they would have liked. So that's 
now taken play. Because stock visibility is better we've 
been able to reduce the demand, we've been able to 
better manage the picking activity. We can now piek for 
geographic zones rather than randomly, which is what 
was happening earlier on. lt's in short a much more 
sophisticated warehousing operation. Again l'd like to 
point out, although it isn't on the slide on this point, it 
demonstrates a lot of confidence and a real partnership 

approach form Michelin to allow a third party, in this 
case our selves into their old operatien and see the 
condition it was in and allow us to introduce the 
benefits. I think that's a tremendous credit to Michelin . 

So, a revised and improved warehouse eperation can't 
be done properly without proper warehouse 
management technology. We have a number of 
relations with a number of suppliers; Chess is one of 
them. And we introduced a fairly sophisticated, as I 
said not leading edge, but a fairly sophisticated 
warehouse management system with the benefits that 
you would expect: increased accuracy, proper 
monitoring of performance, reai-time updates, highly 
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visible stock, better control of the stock, better security 
of the stock, the ability to move stock around between 
the one warehouse in the south-east of England and 
the other one in the narth-west of England. All the 
benefits you'd expect, but benefits that Michelin weren't 
able to produce for themselves. 

This is a flow diagram; you've seen many of them. But 
it demonstrates that we were able to introduce a 
structure into the operation , again with Miehelin's 
understanding and approval that helped them 
understand the benefits they were going to get. This 
really just tells you we can receive stock, know what 
we got, check it and put it away. lt's not roeket science. 
But it is an innovation if that's not the situation you had 
before. 

And you have a similar situation on despatch, where 
again we're able to demonstrate that we, having 
received orders from Miehelin's system we can piek 
them , we can marshalthem properly, we can check 
them , we can demonstrate to Michelin that the order 
was complete befare it was loaded and then load the 
vehicle. The benefits of that sort of process in terms of 
stock integrity, delivery accuracy and so forth are 
obvious. But they are benefits, once again that weren't 
in place before. 

So what are the key deliverables in this process? Weil, 
improved order fulfilment. We get what we say to the 
right place on the right time in less time than was 
happening before. We're able to get better use out of 
our fleet and equipment. We're able to reduce the 
amount of people that were involved in the 
warehousing operations. We're able to reduce the 
amount of cash that's in the operation , thereby 
increasing the rate of return . We're able to produce 
reai-time stock availability and visibility, people can see 
what's in place. We've also enabled both ourselves and 
Michelin to imprave the accountability of each others 
staff for their performance, so we can teil who's 
performing well and who needs impravement We've 
reduced the number of people that are involved in the 
operation, because of the additional IT, the warehouse 
management system that we put in . We have obviously 
reduced the amount of errors that are happening and 
we know where the errors happen now. We've 
improved the way the warehouse operates; therefore 
improved productivity. And because we've got more 
accurate deliveries, because we've got better service, 
the customer is more satisfied . 
These are our operational objectives. To contribute to 
the Michelin business, to provide a level of service that 
enables them to grow their own business, to operate 
cost-effectively and contribute to bottom-line 
performance, continuously question operational 

60 

assumptions, to initiate and manage change and 
importantly to work in partnership with Michelin . 
These obviously will be difficult to see and I apologise 
for that, but what they show is that we don't just chart a 
simple one or two matrices, one or two KPI's. We do in 
fact have processes in place and full management 
reporting, which we make available to both our people 
and Miehelin's people. 

No operation, and I wouldn't be a quality director worth 
my sult if I didn't say this , no operation is worth 
anything unless it has some key performance 
indicators associated with it. Because they are 
methods of measuring what we're doing, they do show 
where we're improving, where we need to make 
progress. They do establish targets and they bring all 
of the other benefits that we're very familiar with in 
terms of benchmarking and impravement 
Again , these are probably a little difficult to see and I 
apologise for that. But they are measures that we use. 
These are real charts that we discuss with Michelin, 
that show actual against planned . And where we get it 
wrong , Michelin can obviously point it out and ask us to 
improve, if we don't in fact already know that ourselves. 
Where we get it right, we can work out why and go on 
to the next step. 

Worth touching on the commercial aspects of this 
operation , it is as I said earlier on a five-year contract, 
extended in 1998. In the UK it is quite usual for all of 
the assets and staff to be associated with one 
operation only, dedicated to that operation. Financially 
it's an arrangement where every guilder that's spent by 
TNT UK is remunerated by Michelin plus a fee . That 
enables TNT to provide the service and provide the 
cover that the service needs without excessive penalty 
to Michelin. There's always a discussion as to which is 
the best casting process. This is the one that suits both 
Michelin and TNT. And it's also a very flexible service 
that we're using. 

I won't dweil on the shunting operation for too long, 
only to say that this was another operation that they 
allowed us to take over because of the partnership 
relation and the way that it was working. 

But this is one of the things that were unexpected . We 
were asked by Michelin when we launched the service 
to design a new vehicle livery forthem and we did. And 
we were delighted that the design that we made for 
Michelin actually won an award in the UK for the most 
attractive vehicle design on the market, for one year 
anyway. We have won it befare and since. And this 
also was an unexpected benefit 

And I think this is where things get really interested, 



because we are in a global market now. We are in an 
international market and more and more of our clients 
are approaching us and saying: "Piease can you give 
us a pan-European solution?" "Piease can you give us 

a global solution?" Because of the relation that TNT UK 
developed with Michelin, they were !hen invited by 
Michelin in Turkey, a completely separate operating 
company, although obviously still under the same 
umbrella, to look at perhaps producing an eperation out 
there . So people from TNT UK went out to Turkey. 
They did al the usual evaluations werking with 
Miehelin's people in Turkey. They had now launched a 
dedicated operatien in Turkey. That started about 18 
months ago. They managed to rationalise !he 
distribution structure of Turkey the same way they did 
in the UK. They've introduced a daily service, same as 
in the UK. lt's a fairly substantial operation, about 7,500 
sqm of warehousing. And in essence there is now a 
service in Turkey for Michelin that wasn't there before. 
And that has given them a competitive advantage in 
!heir market 
This demonstrales again that whilst Turkey is perhaps 
not the most sophisticated market in Europe for 
distribution services, that we are able to cover the 
whole country for them, which they weren'! able to do 
on a reliable basis earlier. 

Not very many weeks after we'd finished development 
of the Turkish operation, Michelin approached us and 
asked if we'd be interested in talking to them in ltaly. 
The reasans are the same. Different scale, different 
scope obviously, a different market, a more 
sophisticated market But nonetheless, a market with 
challenges , a company that had issues to deal with, 
had problems to resolve. Because of the partnership 
that the Michelin people had with the UK guys of TNT, 
they were able to say: "You need to speak to them." 
And consequently the ltalian operation, as you can see 
profiled on the slide there , has now opened up. 

And Russia, this isn't going to be a tour of the whole 
world by the way, we'll stop with the countries in a 

minute. But however good, bad or indifferent we may 
think trading with Russia is, it is a very big country, it 
has a very big market lt is somewhere that any major 
player in any industry needs to be. Good for TNT, good 
for Michelin to have to have the operation develop 
there , which again has improved Miehelin's service to 
customers . 

I !h ink we'll stop at the US, I don't think we'll go beyond 
the US at the moment. But you can see this builds up 
from the UK, which is a reasanabie sized market, to 
Turkey, to ltaly, to Russia , to the US, which has to be 
just about the biggest market for anything anywhere. 
We're still developing that operation , but we are looking 
at some particularly interesting projects . There are so 
many different operations running in that country, that 
even if you get ten percent of anything you 're doing 
very well. And we're very pleased with what's 
happening in the US. 

And this is just a brief summary of the opportunities 
that we're developing with Michelin . The Benelux, we're 
pleased to say that's pretty much ready to sign now I 
think, Hungary, the UK, there is more to come, there is 
more work that they want us to do, Greece and 
Thailand, now all of these things are developing . 
There's one guy actually, called Simon Me Williams 
who works for TNT UK in the business development 
department I think he has got more frequent flyer miles 
than anybody else l've ever met, because he's the 
project leader for all of these things and he goes 
everywhere. Don't ever try to ring him in the UK, 
because he's never there . 

At the outset, on the partnership headlines, I flagged 
this up, that we won an award . And we did win an 
award. lt was awarded to us 1998 and it was an award 
for partnership. You can't apply for this; you have to be 
nominated. And we're particularly proud as a company 
that one of our subsidiaries was nominaled for this and 
won it, it's one of the most prestigieus awards in the 
industry in the UK. Both Michelin and ourselves have 
made great play of this in the UK. lt really does 
demonstrate that within the market, within the country, 
that partnership is recognised as having some 
significant worth , being the best of it's kind in fact. 

I wouldn't be doing my duty if I didn't, just quickly, give 
you a bit of a background on TNT Logistics in the LIK, 
because you need to understand how the relationship 
with Michelin sits in terms of the overall operation in 
the UK. lt has been established for almost fitteen years 
now, !he turnover is about 500 miJlion guilders, maybe 
a little more, it's expanding all the time. 

In a second you'll see some of the names that they do 
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business with, some of the other names they do 
business with. They're typical names, we're very proud 
of them. The interesting thing when you look at that list 
is the amount of clients, that we're dealing with in the 
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UK, that are talking to us now, that are talking to us on 
a pan-European or a global basis and vice versa. 
Again this is my quality director hat, the company is 
committed to quality, it is nat just in the UK, but across 
Europe and across the world absolutely determined to 
produce the highest level of service that we possibly 
can to become a global leader. The UK is the current 
quality flagship of the whole of the group, but that gives 
the rest of the group a target to aim for and we're 
obviously very proud that the UK won the European 
quality award in 1998. 
That finishes my presentation, ladies and gentlemen. In 
conclusion, what I would like to say is that in the outset 
I referred to your theme, 'Turing a view into a 
successful chain implementation'. I think that the 
Michel in operation, which l've just described to you, nat 
only turned a view, a project, into a successful chain 
implementation, but went beyond that and is still going 
beyond that. And it really does demonstrate that if you 
get an open and honest and trustworthy partnership, as 
in fact we were discussing on the KPMG workshop I 
was at. lf you get that kind of relationship in place and 
well founded and underway, it is the bedrock tor very 
good long-term business. 
Thank you very much for listening to me. 

De Kok: 
Mister Bell, thank you very much for your presentation. 
To some extent I feit that you were saying something 
like: "Details make the world go round." lt seems that if 
you go in to such a partnership you have a long period 
of working together. Also in each project starting up, 
getting all the data, being very open on how you make 
money, how you do the business, what your operations 
are like. lt's really, as I told in Dutch already, a matter of 
trust to go that long way and apparently it pays off in 
the long run. I think it's very interesting. 
One thing l'd also like to take back for a moment: you 
more or less seem to apologise for your proven 
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technology approach. I think it's the right way to go. In 
a sense you might say: "Supply Chain Management is 
a kind of systems approach and if someone knows a 
little bit about reliability theory which comes from the 
more technica! side of things, if you have a complex 
product with a lot of functions in it and if you would 
create a new product all with new technology, that's 
really bound to fail very soon . And probably you have 
to be very caretul in selecting the new leading assets if 
you go into new ways of working like Supply Chain 
Management. I think it's good to identify the right ones 
and see really what proven technology can do for you 
already. So thank you very much. 



arnnrin~-----~ 
Optimalisatie vraagt om betrouwbare en consistente cijfers 
Jacques Adriaansen, MSc, Director- Magnus Management Consultants nv 
prof. dr. ir. J.C. Wortmann, hoogleraar Informatiesystemen aan de TUE 

Jacques Adriaansen is directeur van Magnus Management Consultants nv (sinds 
december 1998 werkzaam bij Magnus). Hij is verantwoordelijk voor het vormgeven 
van management consultancy diensten rond Supply Chain Management en verbetering 
van bedrijfsvoering en informatievoorziening binnen organisaties . Hij begon zijn 
loopbaan bij de Rijkswacht (acht jaar als informaticus) . Daarna werkte hij 
twaalf jaar als consultant bij het Instituut voor Productie en Logistiek van TNO 
in Nederland, waar hij in 1995 directeur werd van IPL-TNO bv. 
Jacques verzorgt regelmatig colleges, presentaties en publicaties rond het thema 
'Integratie van operations management, logistiek en bedrijfseconomie'. Hij is 
gastdocent bij IPO Management School Antwerpen , de Fontys Hogeschool Venlo, het Instituut voor Bedrijfskundig Onderwijs 
en het Management Studiecentrum. 

Prof. Wortmann studeerde Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Na zijn afstuderen in 1973 heeft hij 
zich gespecialiseerd in informatiesystemen t.b.v. Productie en Logistiek. 
Van 1981 tot en met 1984 was hij verbonden aan de TUE als wetenschappelijk medewerker. In deze tijd verrichtte hij 
onderzoek naar standaard software voor Productie en Logistiek. 
In de eerste helft van 1985 verbleef hij als gast aan de Rutgers University (USA), omenderzoek te doen op het gebied van 
databanken. Kort na zijn terugkeer in Nederland werd hij benoemd tot hoogleraar op het gebied van Informatiesystemen aan 
de TUE. Prof. Wortmannis sinds 1988 werkzaam in diverse ESPRIT-projecten en gaf leiding aan het project Factory of the 
Future (ESPRIT 3143) . Wortmannis Editor-in-chief van het tijdschrift Computers In lndustry en actief in diverse nationale en 
internationale beroepsorganisaties. Als consultant is Wortmann verbonden geweest aan diverse software bedrrjven en 
adviesorganisaties. Sinds 1987 is hij 'sparring partner' bij Baan Development en ontving in 1993 een prijs voor zijn werk aan 
TRITON. Wortmannis momenteel executive Board member van Baan Company N.V. 

Dhr. De Kok: 
'We gaan nu beginnen met het Cambridge Debat waar 
gediscussieerd gaat worden aan de hand van de 
stelling : "De leiding van een onderneming kan de 
Supply Chain niet optimaliseren zonder het type 
enterprise software zoals dat ook door ERP
Ieveranciers wordt geleverd." . De eerste spreker van 
het debat is de heer Adriaansen . Jacques Adriaansen, 
die directeur van Magnus Management Consultants is 
en een zeer lange ervaring al heeft in zowel logistiek 
als economische afwegingen die gedaan moeten 
worden, is het niet eens met deze stelling . 
Zijn tegenstander is professor Wortmann, collega van 
mij van de Technische Universiteit Eindhoven , maar 
ook Member of the Executive Committee van Baan . 
Het is misschien goed om ook om de heer Wortmann 
te introduceren. Je zou hem als een pionier kunnen 
omschrijven op het gebied van informatietechnologie 
en bedrijfsprocessen. Hij is hier al sinds het eind van 
de jaren zeventig mee bezig en heeft een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het denken over 
productiestructuren en datastructuren, en wat hun 
relevantie is voor bedrijfsprocessen en verbeteringen 
daarvoor. Dit werk gaat nog steeds door en is nog 
steeds relevant. Hij is voor deze stelling . 
Nu komt het moeilijke voor u en het moeilijke voor een 
aantal mensen die moeten gaan tellen , maar misschien 

is het goed om even de grote lijn aan te geven, ik heb 
het ook keurig hier op mijn draaiboek staan, dus denk 
niet dat ik het uit mijn hoofd weet. U gaat zo meteen 
stemmen. Bent u het eens met de heer Wortmann, dan 
houdt u het blauwe formulier omhoog. Bent u het eens 
met de heer Adriaansen, dan gaat het gele formulier 
omhoog. Zoals in goed Supply Chain Management 
gebruikelijk is, gaan wij namelijk de "as is-" of de "ist"
situatie vastleggen . Dit is ons vertrekpunt. Vervolgens 
krijgt degene die de minste stemmen krijgt, een minuut 
of tien, en ik zal ingrijpen als ik dat nodig acht, om zijn 
argumenten naar voren te brengen om u te overtuigen 
van zijn gelijk. Degene die aan de winnende hand leek 
te zijn in eerste instantie krijgt daarna het woord . 
Daarna krijgen ze vervolgens ieder nog drie minuten, 
en niet meer dan dat, op elkaars betoog in te gaan, om 
u alsnog te overreden. Vervolgens komt de zaal aan 
het woord en u mag ook nog eens tien minuten vragen 
stellen, kritische vragen, opdat u misschien ook wel 
kunt bewerkstelligen dat er wat verandert aan de "ist"
situatie . En om het nog ingewikkelder te maken, 
uiteindelijk mag ieder van de twee heren nog twee 
minuten praten en dan houden we weer aan eerst 
degene met de meeste stemmen en dan degene met 
de minste stemmen . Hier is over nagedacht, niet door 
mij, maar in Cambridge hebben ze daar heel veel 
ervaring mee. Daarna gaan we weer stemmen en 
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geschermd en vervolgens wat nog niet gezegd is de 
procedure-afloop, die je kunt afdwingen met ERP. 
Procedure-afloop dwingt je om bepaalde dingen 
standaard te doen. Dat is hartstikke mooi en ben ik ook 
niet op tegen. De voordelen zijn evident zou ik zeggen . 
Nu Supply Chain Management, vandaag trouwens het 
onderwerp van dit congres, daar moet je volgens mij 
twee scholen in onderscheiden. Ik zie de school van de 
afsprakenmakers en ik zie de school van de digitale 
regelneven. Voor de duidelijkheid: Hans is een digitale 
regelneef, sorry Hans, en ik een afsprakenmaker. 
Wat is nou basisuitgangspunt van de 
afsprakenmakers? We hebben daar al een paar 
voorbeelden van gezien. Zij zeggen dat je ketens kunt 
verbeteren door ontzettend goede afspraken te maken 
en die, naar goed Nederlands model, ook na te komen. 
Hoe zuidelijker, hoe erger dat dat wordt. De basis van 
die aanpak is, ik ben het daar overigens mee eens, dat 
je zo vroeg mogelijk informatie door die keten heen 
schuift. De transparantie van informatie door de keten 
is de 'key to success' . En wat je dan vervolgens gaat 
doen, is langere termijn contacten afspreken, dus 
waarbij je op de korte termijn zegt: "Ik heb volume
contract en ik ga bij u zoveel systemen afnemen.", u 
heeft het net ook gezien bij het vorige, je maakt 
langere termijn contracten met korte termijn volumes 
en lange termijn capaciteit bijvoorbeeld. Binnen drie 
maanden ga ik zoveel uren bij je weghalen en daar 
houd je je ook aan. 'Mutual respect' wordt dat 
genoemd , 'fair share of the profit', het zijn allemaal 
prachtige termen die wij in de lezingen zagen 
terugkomen. 
De andere school zijn de digitale regelneven. Dat zijn 
wiskundigen die met informatie getrouwd zijn of 
andersom. Waarom weet ik dat zo goed? Ik ben van 
huis uit een informaticus en ik heb dat soort algoritmes 
nog gemaakt. Die zeggen eigenlijk vrij simpel: "Het is 
eigenlijk simpel -meestal met een Rotterdams accent-: 
er zijn elektronische accenten, je kunt die dingen 
dynamisch koppelen tegenwoordig, het web is er, dus 
je kunt alles aan elkaar koppelen . We hebben al 
optimalisatie-algoritmes, ik heb ze vandaag ook 
gehoord, lineaire programmering, niet-lineaire 
programmering, je houdt het allemaal niet voor 
mogelijk. En als je nu gewoon doet wat die computer 
voorstelt. dan is het optimaal." Daar heb ik wat moeite 
mee. 

Samengevat, digitaal regelen dat is 'tightly coupled 
systems', dus systemen aan elkaar koppelen, een 
soort centrale plan-economie en we weten waar dat 
toe leidt ... en het zijn eigenlijk, en dat verwondert mij 
een beetje -want op dit soort presentaties hoor je dat 
nooit- zeer nerveuze planningssystemen. Nou heb ik 
mijn hele opleidingstraject op de TU Eindhoven, onder 
andere het bolwerk, hebben ze mij geleerd: "Hoe krijg 
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je die nerveuze systemen weg en hoe zorg je dat het 
rustig wordt?". Wat gaan ze nou doen? Wat in een 
bedrijf niet lukte, gaan ze over de keten heen doen: 
nerveus regelen. Moet kunnen. De afsprakenschool 
daarentegen, dat zijn 'loosely coupled systems', dat is 
de toepassing van een aantal principes die wij van 
meneer Galbraight geleerd hebben, die ergens in de 
jaren zestig bedacht zijn. Als je nou een beetje 
overcapaciteit geeft, je ontkoppelt die en je maakt 
afspraken en je komt die na, dan hoef je niet te 
regelen. Veel simpeler. Een soort van gecorrigeerde 
markteconomie noem ik dat. en dan zijn er van die 
contemplatieve geesten en die in reflectie verzonken 
de keten analyseren. Veel rustiger. 
Wat is nou de essentie van optimalisatie? Bij 
optimalisatie moet je onderscheid maken tussen lange 
termijn inrichtingsvraagstukken en de korte termijn 
besturingsvraagstukken . Bij lange termijn gaat het, en 
dat hoef je als Belg niet tegen Nederlanders te 
vertellen , om de pegels op termijn. Optimalisatie is 
optimaliseren van de cashflow, van de cashflow surplus 
op de langere termijn . Daar gaat het om. Wat doe je 
dan op langere termijn? Je kijkt naar de future 
cashflow. Je hebt een aantal beslissingsalternatieven 
die je moet doorrekenen, daar heb je tijd voor, want het 
is langere termijn . Dan ga je kijken : bij alternatief 1 
gaat er zo veel geld in en zo veel geld uit, bij alternatief 
2 zo veel in en uit. Dan neem je de beslissingstermijn 
en dan kies je gewoon het beste. En dan kijk je elkaar 
bezwerend aan en zegt: ''Forget 'sunk cost' !" . Dat is 
investeringsanalyse. Dus mag de uitgaven uit het 
verleden niet meenemen in de optimalisatie van de 
toekomst. Gesneden koek voor heel veel mensen hier, 
hè? Belangrijk is dat het gaat over langere termijn , en 
je dus tijd hebt voor informatieverzameling . Die hoef je 
niet noodzakelijk uit ERP te halen , 'eiland'
automatisering kan je goed informatie geven, praten 
met mensen kan je behoorlijk goed informatie geven, 
je ogen open houden kan je behoorlijk goed informatie 
geven, op internet kijken kan je behoorlijk goed 
informatie geven. 
Bij korte en middellange termijn heb je nauwelijks tijd 
voor reflectie en daar zit het echte knelpunt. Je moet 
heel snel reageren op die markt, dus je moet frequent 
rekenslagen doorrekenen. Dat gaat tijd kosten en daar 
gebruik je meestal optimalisatie-algorithmes voor, 
bijvoorbeeld die beroemde niet-lineaire 
programmerings-technieken, er is geen systeem lineair, 
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Dhr. De Kok: 
'U heeft nog één minuut!' 

Dhr. Adriaansen: 
' ... en je hebt minder tijd voor informatieverzameling, 
dus je gaat ERP gebruiken. En ERP is gebaseerd op 



kostprijzen en marges. Dus je haalt er geen andere 
informatie uit, er is geen systeem in de wereld dat jou 
andere informatie dan kostprijzen en marges laat zien. 
En dat is voor 99% 'sunk cost' . Ga maar na, 
aankoopprijs van de machine, al lang uitgegeven, tijd 
die je nodig hebt voor de mal, al lang gebeurd. 
Dus ik ga met drie argumenten aantonen dat de 
stelling niet klopt op basis van deze uiteenzetting: 
ERP is geen noodzakelijke voorwaarde voor Supply 
Chain Optimalisatie, het is handig als informatiebron, 
maar niet noodzakelijk . Je kunt de informatie uit losse 
systemen halen . 
Bij de huidige ERP-systemen vraag ik mij af waarom er 
resource planning achter staat, want dat doen ze niet 
in die pakketten. Kijk maar rond, het is allemaal 
transactieverwerking en nauwelijks planning en dat 
betekent dat als je er informatie uithaalt, dat met name 
de capaciteitsinformatie niet klopt. Kalenders kloppen 
niet, routingen kloppen niet, het is humor als je de 
motorkap open doet, als je daarmee naar de 
productievloer loopt. Het is schitterend . 
En ten derde, als je optimaliseert op de korte en lange 
termijn , ik refereer hier aan mijn goede vriend Jacques 
Theeuwes die daar samen met mij onderzoek naar 
heeft gedaan .. .' 

Dhr. De Kok: 
'Uw tijd is om!' 

Dhr. Adriaansen: 
'Jammer!' 

Dhr. De Kok: 
'Misschien voor de duidelijkheid : ik ben een strikt 
onafhankelijk voorzitter. Als ik af en toe eens grinnik, 
dan heeft dat niets met mijn inhoudelijke gezindheid te 
maken. Ik wil nu het woord weer geven aan de heer 
Wortmann. U heeft drie minuten precies om te 
reageren op het betoog van de heer Adriaansen.' 

Dhr. Wortmann: 
'Ja , ik heb er van genoten . Maar ik heb wel even 
moeite gehad om nou precies op te schrijven waar hij 
het nou mee oneens is. Ik heb goed geluisterd en op 
het laatst kwamen er toch wel die drie dingen uit, als 
een aap uit de mouw. 
Maar laat ik even het betoog langs lopen. Er werd 
eerst gesteld dat het geen noodzakelijke voorwaarde 
is , maar de argumenten daarvoor komen later, dus dat 
laat ik even zitten . Toen werd er gezegd , dat je twee 
manieren van Supply Chain optimalisatie hebt, digitale 
regelneven en de afsprakenmakers, en ik werd in de 
hoek gezet van de digitale regelneef, maar ik heb geen 
enkele reden om het daar mee eens te zijn. Dus wat 
mij betreft kun je mij net zo makkelijk in de hoek van 
de afsprakenmakers zetten en dat doet aan mijn 

betoog 
ook verder geen fluit af. Dus wat dat betreft, als je zegt 
het gaat om samenwerking, dat lijkt mij prima. Dat lijkt 
mij geen enkele reden om niet samen te werken en als 
we dat in België wat makkelijker doen dan in 
Nederland, dan ga ik ook met genoegen zo'n debat in 
België aan. Dat is eigenlijk geen verschil. 
Als we ons even richten op de afspraak-makende 
Supply Chain organisatie, 'loosely coupled systems' 
zijn systemen waar je gegevens bij nodig hebt. Je kunt 
wel zeggen: "Ach je ogen goed open houden, helpt 
voor de lange termijn ook." Het kan zeker geen kwaad 
om je ogen goed open te houden en ik denk dat dat 
zonder meer waar is . Maar dat het goed is, is nog wat 
anders dan dat we goede systemen niet meer nodig 
hebben. Ik denk dat het juist is, dat als je hier zo 
meteen naar beneden loopt en je houdt je ogen dicht 
dat je dan van de rand af valt. Maar dat neemt niet 
weg dat het toch wel over het algemeen prettig is om 
gewoon wegbewijzering in een gebouw als dit te 
krijgen .' 

Dhr. De Kok: 
'U heeft nog één minuut!' 

Dhr. Wortmann: 
'Ik ben het daar dus niet mee eens. Het echte 
argument dat Jacques, volgens mij, heeft gegeven is 
dat de huidige ERP-systemen niet kloppen en ik denk 
dat dat in een aantal gevallen waar is . Met name het 
geval wat je hebt aangegeven van : een typische 
kostenoptimalisatie is fout, een cashflow-optimalisatie 
gerelateerd aan de termijn waarover je beslist is wat je 
theoretisch zou moeten doen . Als je dat wilt doen, loopt 
u alleen maar aan tegen een behoefte aan van meer 
en betere transactieverwerkende backbone. Want wat 
je dan wil hebben , is veel preciezer snappen, ook bij je 
toekomstige beslissingen, wat daarvan het precieze 
effect is op de geldstroom. Want als je dat doet, 
betekent dat dus dat je meer en betere 
informatieverwerking wilt hebben met beter 
gedefinieerde transactieverwerking , ook van je 
toekomstige plannen en van condities die gelden ... ' 

Dhr. De Kok: 
'Uw tijd is om. De heer Adriaansen .. .' 

Dhr. Adriaansen: 
'Inderdaad terecht dat de punten die ik heb tegen het 
gebruik van ERP-systemen , is dat op dit moment in 
tijd, en dat staat daar, je hebt daar ERP-systemen voor 
nodig ... Je wil de Supply Chain optimaliseren, om in de 
Supply Chain te optimaliseren heb je goede informatie 
nodig, en die hoor je dan volgens deze stelling uit ERP 
te krijgen en die krijg je daar nu niet uit, want ERP
systemen , en dat is mijn stelling, die geven je dan 
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gewoon niet de goede informatie. Die geven kosten en 
marges en dat is 'sunk cast' en dat mag je niet 
gebruiken. Er zit niets anders in. Misschien in de 
toekomst, maar dan zijn we software-leverancier aan 
het spelen. In de volgende versie .... 
Tweede punt, en dat is ook vrij belangrijk, is dat wij te 
maken hebben met een systeem, waarvan, het zijn 
jouw woorden, de gegevens consistent en betrouwbaar 
zijn en dat dat dankzij de integratie is. Dat is niet waar. 
Ik bedoel, je zou met een geïntegreerd systeem 
consistente data kunnen hebben, maar ik durf bij 
handopsteking te vragen aan al degene die een ERP
systeem hebben, dat de data misschien wel consistent 
zijn, maar in alle gevallen niet betrouwbaar zijn. Mijn 
stelling is dat ondanks het feit dat ERP-systemen 
geïntegreerd zijn, ze nog geen betrouwbare gegevens 
geven. Dat is een implicatie, maar geen equivalentie. 
Dat wou ik er ook nog bij zeggen. 
En ten derde is als je kijkt naar 
Supply Chain optimalisatie, en de 
succesverhalen, en het zijn bijna 
allemaal succesverhalen, die gaan 
over het maken van afspraken en 
niet zo zeer over het dynamisch 
koppelen van informatiesystemen, 
zoals ik deze stelling 
geïnterpreteerd heb. 
Misschien is het feit dat ERP niet 
gebruikt wordt voor planning op dit 
moment een non-argument, dat wil 
ik wel accepteren. Het argument dat 
kosten en marges geen goede 
beslissingsinformatie, en dat is het 
enige wat ik eruit kan krijgen, blijft 
staan als een paal. En het tweede 
punt is dat als je goed gaat kijken 
naar niet-geintegreerde systemen, 
dus niet-ERP-achtige systemen , dat 
zij mij wel goede informatie kunnen geven. 
Verder heb je het gehad over feedback en 
feedbacksystemen . Daar haal je informatie uit haalt, in 
deze hectische wereld. Daar komt de meet- en 
regeltechniek naar boven, wat je hebt geen feedback
maar feedforward-systemen nodig . Wat dat betreft 
moeten we nog een hele weg gaan met de ERP
sytemen.' 

Dhr. De Kok: 
'Oke, nu zijn de beide heren overgeleverd aan de zaal. 
Ik hoop dat u er nog helemaal bij bent. Aan de 
buitenkanten zie ik microfoons staan en ik wil graag 
mensen die zich daartoe geroepen voelen, u heeft daar 
tien minuten voor, dus hoe meer u inbrengt, hoe 
levendiger het wordt en beter u uw keuze kunt maken 
ten aanzien van wat u definitief gaat stemmen . Wie 
mag ik als eerste uitnodigen om vragen te stellen?' 
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Jan Melissen: 
'Mijn naam is Jan Melissen. Ik wil het woord richten 
aan professor Wortmann. Ik ben het oneens met de 
stelling en de andere professor heeft al enigszins het 
gras voor mijn voeten weggemaaid . In mijn ogen is 
ERP Enterprise Resource Planning. Professor 
Wortmann praat over transactieverwerkende backbone. 
Die twee dingen staan volgens mij haaks op elkaar. Ik 
ben het helemaal eens met het feit dat er een 
transactieverwerkend systeem nodig is, dat als een 
backbone is om tot optimalisatie te komen, maar dat 
hoeft niet persé een planningssysteem te zijn. Er zijn 
diverse andere systemen waarbij je de informatie kunt 
krijgen, die je nodig hebt om te optimaliseren.' 

Dhr. De Kok: 
'De heer Wortmann .. . ' 

Dhr. Wortmann: 
'Ja, ik ben het grotendeels met u eens. Waar we het 
eigenlijk over hebben, is de vraag: "Is de naam ERP 
voor dat type systemen de goede naam?" Dan kom je 
op een discussie "What's in a name?". "Is een 
universiteit universeel?". Ik ben het met u eens dat de 
kern van ERP-systemen niet de kern van resource 
planning is. Als we het daarover eens moeten worden, 
dan zijn we daar snel mee klaar. Ik vind eigenlijk dat 
het type enterprise software zoals dat door ERP wordt 
geleverd, ook niet een fraaie weergave is van de 
bedoeling die achter de stelling klaarblijkelijk zit. Het 
gaat over die transactieverwerkende systemen en niet 
over de naam. Maar, ik kon bij wijze van spreken 
dezelfde opmerking gemaakt hebben.' 



Jan Melissen: 
'Met andere woorden, de stelling -zoals die 
gepresenteerd wordt-, is niet waar.' 

Dhr. Wortmann: 
'Nee, met andere woorden: de stelling is waar. U leest 
toch gewoon wat er staat: het type enterprise software 
zoals dat ook door ERP-Ieveranciers wordt geleverd. 
Hoe moet je nou anders omschrijven dat je bedoelt te 
zeggen dat het niet om de naam ERP gaat, maar om 
de essentie die daarin zit? Dat heeft de schrijver van 
de stelling klaarblijkelijk proberen te zeggen.' 

Dhr. De Kok: 
'Goed, de volgende vragensteller.' 

Martijn Messemaker: 
'Mijn naam is IVlartijn Messemaker. Ik was het in eerste 
instantie ook oneens met deze stelling, maar zoals het 
hier staat en zoals de heer Wortmann het ook gebracht 
heeft, lees ik: het type software dat door ERP
Ieveranciers wordt geleverd. Ik heb de heer Adriaansen 
in het begin horen zeggen dat hij dat niet noodzakelijk 
vindt, maar ik heb ook nog niet uw argumenten 
gehoord waarom dat type software niet noodzakelijk is.' 

Dhr. Adriaansen: 
'Ik betoog ook niet dat dat type software niet 
noodzakelijk is. Wat ik betoog is dat je ondanks ERP 
ook niet kunt optimaliseren, omdat je niet de goede 
gegevens krijgt om te optimaliseren. Dat is mijn 
stelling. Ik heb niet betoogd dat dat type ERP
systemen ... Als het goed zou zijn, zou ik deze stelling 
verdedigd hebben, dus dat ik het er niet mee eens 
ben.' 

Dhr. Theeuwes: 
'Mijn naam is Theeuwes. Ik wou collega Wortmann 
even vragen wat hij dan wel vindt dat ERP-systemen 
zijn, want in de stelling staat dat de leiding alleen de 
Supply Chain kan optimaliseren als zij ERP-systemen 
gebruikt. Ik hoor hem vervolgens zeggen dat ERP
systemen primair transactieverwerkende systemen zijn. 
Waarmee optimaliseert die leiding dan? Welk stukje 
van de ERP, dat wij dan kennelijk missen, is nodig om 
te optimaliseren? Zou u dat kunnen toelichten?' 

Dhr. Wortmann: 
'Jawel, dat wil ik wel. Maar dan wil ik toch eigenlijk 
eerst commentaar geven op de vraag. In de stelling 
staat niet dat in ERP-software alles wat nodig is om de 
Supply Chain te optimaliseren per definitie aanwezig is. 
Dat staat er niet in. Er staat in de stelling dat het een 
noodzakelijke, en dan kun je daar tussen haakjes 
achter denken 'maar niet voldoende' voorwaarde is om 
de Supply Chain te optimaliseren.' 

Dhr. Theeuwes: 
'Dat staat de heer Adriaansen te beweren.' 

Dhr. Wortmann: 
'Nee, ik ben begonnen met te zeggen dat je moet lezen 
en je moet lezen zoals die tekst daar staat. Er staat 
niet dat de leiding van de onderneming heeft ook 
hersenen nodig en strategie en cultuur en geld en weet 
ik wat allemaal nog meer. Er staat gewoon het een 
noodzakelijke voorwaarde is, maar niet voldoende 
voorwaarde is, dat die type software aanwezig is. Dat 
staat er en dat verdedig ik. Nou de vraag. Wat zit er 
nou op dit moment in ERP-software waarmee je die 
Supply Chain wel kunt optimaliseren, inrichting en 
besturing? Nou, dat is aan ontwikkeling onderhevig. Als 
je kijkt wat er, als je het puur interpreteert als een 
transactieverwerkende backbone, dan moet je eigenlijk 
zeggen dat daar op zichzelf geen zaken in zitten die 
onmiddellijk voor Supply Chain optimalisatie in 
aanmerking komen. Als je daarentegen zegt dat de 
wijze waarop de data daarin zitten en gestructureerd 
zijn, die kunnen, laten we zeggen, alles aandragen 
voor software of voor samenwerking, want het hoeft 
helemaal geen software te zijn om die samenwerking 
mogelijk te maken. En dan zeg ik daar meteen 
knalhard ja op. En waarom? Heel simpel, ook in 
samenwerking is het zo dat als er een levering 
verwacht wordt en de truck rijdt tegen een andere truck 
aan en de levering komt niet, dan wil je daar graag 
snel van op de hoogte zijn. Dan wil je dat doorgeven 
aan je partners. Dat soort dingen zit heel triviaal in 
ERP-systemen en de systemen zijn dus ook in staat 
om snel die informatie en eenduidig die informatie 
boven water te krijgen en die dan ook op de juiste plek 
neer te leggen. In die zin vind ik dat de 
transactieverwerkende backbene er is, maar als je 
zegt: "Zit daar nou ook de optimalisatie-software in?". 
Nee, natuurlijk, die zit er niet in, althans niet in de 
huidige ERP-systemen.' 

Dhr. De Kok: 
'Er zijn hier nog twee vragenstellers en de tijd begint 
door te tikken. Volgende vragensteller graag.' 

Dhr. Radstaak: 
'Ja, mijn naam is Ben Radstaak, vertegenwoordiger 
van Buck Consultants. Ik heb een vraag aan beide 
heren. Zijn zij het met mij eens dat het optimaliseren 
van een Supply Chain gemakkelijker is met een 
Advanced Planning & Scheduling, een APS-systeem, 
dan met een ERP-systeem? Hier zou ik aan willen 
toevoegen dat je voor een APS-systeem naar mijn 
weten geen geavanceerde ERP-systemen nodig hebt, 
maar dat je die ook kunt voeden met andere 
informatiebronnen. Allereerst de heer Wortmann.' 
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Dhr. Wortmann: 
'De vraag of je àf een ERP-systeem àf een Supply 
Chain optimalisatie-systeem moet hebben, kan ik niet 
beantwoorden, omdat ik van mening ben dat je 
normaal gesproken beide nodig hebt. Als je vraagt: 
"Waar gaat het nou naar toe?", kan ik de vraag wel 
beantwoorden. Het gaat er naar toe dat die Supply 
Chain technologie gewoon in die ERP-systemen zakt. 
Dus het is niet het één àf het ander, het is normaal 
gesproken beide. Maar de stelling zegt dat je één van 
die twee dingen nodig hebt en ik zeg dus dat als je 
beide nodig hebt, dat daaruit volgt dat je ook één van 
twee nodig hebt.' 

Dhr. Adriaansen: 
'De vraag of een APS-systeem beter is dan een ERP
systeem, daar sluit ik me bij aan. Dat is eigenlijk niet 
de stelling zoals die hier staat. Ik kan er wel bij zeggen 
dat als je APS mondjesmaat toepast, non-sophisticated 
en robuust ingericht en niet met allerhande technieken 
die toch geen hond snapt -welk gevaar er wel in zit-, je 
misschien kans hebt dat je er enige optimalisatie uit 
kunt krijgen. Maar dat moet je zeer zorgvuldig 
organisatorisch inbedden en dat betekent dat er nog 
een heleboel kennis zal moeten worden bijgewerkt. 
Want neem van mij aan dat de managers, die niet 
snappen hoe die dingen werken de beslissingen niet 
zullen overlaten aan de planners, die het wel snappen.' 

Dhr. De Kok: 
'Goed, dit ging waarschijnlijk niet over de stelling. 
Volgende vragensteller.' 

Dhr. Leenen: 
'Mijn naam is Leenen. Ik heb een vraag aan de heer 
Adriaansen. U bent het oneens met de stelling, omdat 
de informatie die uit de ERP-systemen naar boven 
worden gehaald onjuist is. Ligt dat volgens u aan het 
feit dat de software niet goed genoeg ontwikkeld is of 
ligt het aan het feit dat de applicatie niet goed ingericht 
is in een bedrijf? Met andere woorden is de software 
'an sich' incorrect of gaan mensen er verkeerd mee 
om?' 

Dhr. Adriaansen: 
'Daar ben ik vrij formeel in. Het ligt aan de 
basisontwerpen van de software. Het basisontwerp van 
ERP-software is gericht op a posteriori zeggen of het 
goed was en niet op a priori zeggen welke beslissing 
goed is. Dus een ERP-systeem, wat daar inzit aan 
rapportage-systemen, kijkt altijd terug. Het is een 
systeem, gewoon uit de boekhouding overgenomen, 
van de analytische boekhouding: je doet iets, dat 
rapporteer je en dan kijk je achteraf in je 
achteruitkijkspiegel of je nog wel op budget zit. En dat 
is niet gebouwd op, met het autorijden bijvoorbeeld, 
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zeggen waar je naar toe wilt gaan, vervolgen door een 
voorruit kijken wat er allemaal aan de hand is en op 
basis daarvan eventueel bijsturen. Dat is heel kort en 
krachtig mijn antwoord. Het is een ontwerpfout in de 
huidige ERP-systemen. Er is geen systeem op dit 
moment bekend, alle grote namen zou ik kunnen 
noemen, die mij kan vertellen wat de beihvloedbare 
geldstromen zijn voor een bepaalde horizon. En dat 
heb je nodig om te optimaliseren. Dus een ontwerpfout, 
nou niet een fout, er was nooit een behoefte voor.' 
Dhr. De Kok: 
'Goed, ik wil alle vragenstellers heel hartelijk danken. 
En dan gaan we nu toe naar de laatste fase van het 
debat. Dat betekent dat de op dit moment meeste 
stemmen hebbende mag beginnen. Meneer 
Adriaansen, u heeft precies twee minuten.' 

Dhr. Adriaansen: 
'Meneer de voorzitter, ik denk niet dat ik ze nodig heb. 
Om kort te gaan, zoals ik al wist, heb ik gelijk. Hier 
staat dat ERP een noodzakelijke voorwaarde is, zonder 
dat kan het niet, om te optimaliseren. En indien dat zou 
zijn, dan kan je niet optimaliseren, want voor de korte 
en middellange termijn krijg ik niet de correcte data 
voor de randen en resultaten van mijn 
optimalisatiedoelstelling in LP. En voor lange termijn 
optimalisatie heb je meer tijd en heb je in principe de 
informatie die je wel handig uit het systeem kunt 
krijgen, ik zal niet zeggen niet nodig, maar je kunt die 
op andere manieren krijgen. Dus dat is de reden 
waarom ik het oneens ben met de stelling in die zin dat 
ik er niet het predikaat op kan plakken "daar ben ik het 
helemaal mee eens".' 

Dhr. De Kok: 
'Hartelijk dank. Ondanks dat de heer Adriaansen niet al 
zijn tijd nodig heeft, geef ik u toch ook maar twee 
minuten, professor Wortmann.' 

Dhr. Wortmann: 
'Allereerst vind ik dat er heel veel verstandige 
opmerkingen zijn geplaatst door mijn tegenstander, 
voor zo ver ze niet direct betrekking hadden op de 
stelling. 
De opmerking, die inhoudelijk naar mijn mening wel 
hout snijdt, en dat ging ook een beetje in debat met de 
laatste vragensteller, is de opmerking dat de huidige 
ERP-systemen een ontwerpfout hebben, zoals u dat 
noemt, in het feit, en dan gaat het met name over het 
aspect kosten versus cashflow, dat met name de 
toekomstige cashflow informatie niet volledig goed in 
de systemen zit. Ik denk dat u daar voor wat betreft de 
huidige systemen gelijk in hebt. Ik wil er even op wijzen 
dat het ook niet zo heel simpel is om dat beter te doen 
in wat voor systeem dan ook, aangezien daar ook nog 
steeds mensen op aan het promoveren zijn bij collega 



Theeuwes. Maar toegegeven, daar zit een ontwerpfout 
in. Maar door te zeggen, daar zit een ontwerpfout in, 
vind ik dat u die stelling onderschrijft, want dan zegt u 
in feite, het type software, met als onderdeel de 
ontwerpfout, zoals dat door ERP-Ieveranciers wordt 
geleverd enzovoorts, niet waar? Dit lijkt mij gewoon 
duidelijk, ik hoef hier niets aan toe te voegen.' 

Dhr. De Kok: 
'Hartelijk dank. Als strikt onafhankelijk voorzitter heb ik 
het makkelijker dan u. Ik hoef niet te kiezen. Ik had het 
gevoel dat ik af en toe een lesje Nederlands kreeg, 
maar we zullen zien. We gaan weer het spannende 
proces in. Ik zou nu uw andere arm gebruiken om 
omhoog te houden, want anders kon het wel eens zijn 
dat u straks RSI heeft. Waar het nu om gaat is dat u 
weer de arm omhoog houdt. Zijn de tellers ervoor 
klaar? Dan zou ik u nu willen vragen de arm met het 
gewenste kleurtje omhoog te houden. Ik zal nog even 
herhalen waar het ook al weer om gaat. Dus bent u het 
eens met de heer Adriaansen , dan geel, met de heer 
Wortmann, dan blauw. 
Dit ga ik morgen vertellen als ik weer op de universiteit 
ben, dat ik in mijn eentje door te zeggen: "Allemaal 
armen omhoog!", inderdaad iedereen met zijn armen 
omhoog heb gekregen en nog zelfs twee minuten lang. 
Ik ben een gelukkig mens. Welnu, er is veel gebeurd. 
We waren begonnen met 39% voor de heer Wortmann 
en 61% voor de heer Adriaansen. Ja, nu hoor je toch 
tromgeroffel te horen ... 
De einduitslag is nu : de heer Wortmann heeft 37,5% 
en de heer Adriaansen 62,5%, zodat de heer 
Adriaansen gewonnen heeft. Gefeliciteerd!' 
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~fslaiting aoor ae a a_ voorzit er 

Dames en heren. in de congresbundel was 
aangekondigd dat het een inspannende dag zou 
worden. Misschien voelt u het nu nog niet, maar over 
een paar uurtjes waarschijnlijk wel. 

We zijn begonnen met Cap Gemini, als leverancier van 
informatietechnologie-oplossingen. maar ook als 
leverancier van kennis. Op het gebied van Supply 
Chain Management hebben zij een zeer groot 
potentieel aangegeven dat voor ons ligt als we 
werkelijk in Supply Chain Management stappen, 
gebaseerd op een groot onderzoek dat ze gedaan 
hebben. Hun overtuiging is ook, en we hebben zojuist 
gedebatteerd over het waar en niet waar, dat 
informatietechnologie op dit moment heel veel mogelijk 
maakt ten aanzien van de verbeteringen van de supply 
chain processen . Het is van belang dat we een proces 
hebben om vast te stellen wat er in het 'vat' zit en waar 
we ons op moeten richten. Hier is een systematisch 
proces voor nodig met een aantal stappen. Deze 
stappen bevatten een aantal tools die men binnen Cap 
Gemini ontwikkeld heeft, om gezamenlijk met de klant 
tot hetzelfde inzicht te komen ten aanzien van de 
volgende stappen om SCM te implementeren. 

Het verhaal van Proeter en Gamble heeft de nadruk 
gelegd op het verhaal 'meten is weten' , een oud 
adagium. We hebben gezien hoe de Deming circle, 
Plan-Do-Check-Action/Adjust. omgezet is naar een 
standardized Do-Check-Adjust circle . Bij Proeter en 
Gamble is de overtuiging dat standaardiseren van 
processen belangrijk is. De nadruk is gelegd op het 
met elkaar vastleggen van de prestatie-indicatoren 
voor de kritische processen. Als dat op een 
systematische manier geïmplementeerd wordt, ontstaat 
een werkelijk inzicht in waar verbeterd kan worden en 
hoe die verbeteringen vastgehouden kunnen worden . 
De laatste plenaire lezing van TNT Logistics heeft 
aangegeven hoe belangrijk openheid in partnership is. 
Ook werd aangegeven wat voor succes geboekt kan 
worden als het op een systematische en op 
competentie gerichte manier gebeurt. TNT Logistics 
heeft zijn core-competence op distributie en 
warehousing. Michelin heeft daarvan geprofiteerd door 
te besluiten ermee door te gaan. 

Dat zijn allemaal verhalen over successen die geboekt 
kunnen worden en die geboekt zijn. Bij een aantal 
workshops was het primaire thema samenwerking. Dit 
werd gezien als noodzakelijke voorwaarde om tot SCM 
te komen, dit is hetzelfde als wat bij TNT Logistics naar 
voren is gebracht. Bij minstens een bedrijf, opererend 
in een keten, is het interessant te horen dat opvalt dat 
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op verschillende manieren informatie uitgewisseld 
wordt, informatie op managementniveau en informatie 
op operationeel niveau. Het lijkt erop dat de informatie
uitwisseling op het operationele niveau bepaalt of de 
keten performt. Het vervelende van dat soort informatie 
is dat het informele informatie is, gebaseerd op faxen. 
Terwijl de formele informatie, over wat willen we met 
elkaar gaan doen , meestal maar eens in de zoveel tijd 
wordt uitgewisseld en niet is vastgelegd in de 
systemen die van dag tot dag worden gebruikt. 
Als we SCM willen gaan doen, dan moeten we ook 
risico's durven delen. Er is macht van grote spelers in 
de supply chain, zoals de Auto-moto en GEM-bedrijven 
met een brand/ merknaam. Zij hebben macht in de 
keten omdat wij als eindgebruiker het product kennen 
en vaak niet weten wie diegenen zijn die uiteindelijk 
achter de merknaam ook hun inspanningen leveren . 
De macht ligt vaak bij die partijen en kan een 
verdergaande samenwerking blokkeren, doordat 
risico's, als een probleem in de keten mocht ontstaan, 
soms eenzijdig worden afgewenteld op toeleveranciers. 
We hebben in het debat en in een aantal workshops 
gezien dat informatietechnologie een toegevoegde 
waarde heeft. Het gaat hier niet alleen om ERP
systemen, maar ook Advanced Planning Systems. In 
een van de workshops is gekeken naar de rol van 
computersimulatie . Hier is gekeken naar hoe tot 
tactische of strategische beslissingen gekomen kan 
worden terwijl je te maken hebt met onzekerheden in 
processen en in informatie. Terwijl Advanced Planning 
Systems helpen bij het optimaliseren en het plannen 
van activiteiten verkorten, legt ERP de werkelijke 
transacties vast en ondersteunt deze. 

Ik hoop dat we met elkaar een hoop geleerd hebben. Ik 
heb een hoop eerlijke informatie gehoord , zowel in de 
workshops als in de plenaire lezingen. We hebben 
gezien dat SCM niet iets is wat je zo even doet. Als je 
kijkt naar de weg die TNT Logistics is gegaan en waar 
Proeter en Gamble over heeft gesproken, praat je over 
een traject van jaren . We hebben dus nog een aantal 
jaren voor de boeg waarin we datgene wat in het vat 
zit, moeten zien te realiseren . 
Rest mij de sprekers in het plenaire gedeelte en in de 
workshops te bedanken voor hun bijdrage. 

Bedankt voor uw actieve aanwezigheid, actief in de 
workshops, misschien iets minder actief in het plenaire 
gedeelte. Maar gelukkig waren er een aantal mensen 
die voor het front onze debaters het vuur aan de 
schenen hebben gelegd met kritische vragen. 
Hartelijk dank! 



ite ~an ~ant:le\leling __________ _.._ _____ __. 

Dhr. H. Bodt 
Voorzitter Supervisory Board of ASI\II Lithography B.V. 

J.G. Cardillo 
President-directeur DAF Trucks N.V. 

Prof. dr. W.M.J. van Gelder 
Directeur van Numico Research B.V. en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Numico B.V. en hoogleraar 
aan de faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven 

Drs. J.H.M. Hommen 
Executive Vice-President van Koninklijke Philips Electranies N.V. 

Dr. Mr. F.J.M. Houben 
Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant 

Mevr. A. Jorritsma-Lebbink 
Minister van Economische Zaken 

Dhr. A.J. Scheepbouwer 
Chief Executive Officer TNT Post Groep 

Dr. ir. H.G.J. de Wilt 
Voorzitter College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven 

Dr. P. Winsemius 
Firmant McKinsey & Company 
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Djf caogres wera rneae rno_gerijR gemaaRt aoor: _____ .___. 

·ABN AMRO 
· Akzo Nobel nv 
· Beta Research lnstitute 
· Cap Gemini Nederland B.V. 
· DAF Trucks N.V. 
· Dow Benelux NV 
· Essent Groep nv 
· Esso Nederland BV 
· Magnus Management Consultants 
· Mitopics B.V. lnformatiserings Architecten 
· 1\ledCar 
· QAD Netherlands BV 
· SAP 1\lederland B.V. 
·TPG 
· Unilever Nederland B.V. 
· Vereniging Logistiek Management 

Me aan~an~· ----------------------------------~ 
· prof. dr. A.G. de Kok 
· de sprekers 
· de sponsoren 
· Comité van Aanbeveling 
· faculteit Technologie Management 
· studievereniging lndustria 
· DUO Reclame, Veldhoven 
· familie en vrienden 
· iedereen die ons op welke manier dan ook geholpen heeft 
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SUPPLY C HA IN MANAGEMENT 

OP SCHERP 

· Hoewel Internet en Supply Chain Management een enorme invloed 

hebben op de wijze waarop bedrijven zaken doen; ze veranderen niets 

aan de fundamentele economische principes. 'e-business' is nog àltijd 

'business': kopen en verkopen. 

De ERF-oplossingen en e-business applicaties van QAD worden 

dagelijks door duizenden bedrijven over de gehele wereld gebruikt. 

Iedere dag opnieuw bewijzen ze de kracht van QAD als leverancier 

van producten die klaar zijn voor de snel veranderende wereld van 

Supply Chain Management en e-business. 

QAD's ERF-oplossingen MFG/FRO en de e-business applicaties eQ 

combineren sterke, branchegerichte functionaliteit en een h<?ge mate 

van gebruiksvriendelijkheid, met de essentiële mogelijkheid om snel 

te kunnen inspelen op de situatie van morgen. 

Wie internationaal wil blijven mee tellen ontkomt; niet aan zaken zoals 

Supply Chain Management en e-business. En dus ook niet aan QAD. 

QAD 
The Speed To Run Your Business www.qad.nl 

QAD Ne therlands B. V, Pultonbaan 20, 3439 NE Nieuwegein. Tel. +31 (0)30 602 42 06. Fax +31 (0)30 603 80 37. info@qad.nl 


