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Voor de negentiende achtereenvolgende keer organiseert 

Stichting BedrijfskundeCongres lndustria haar jaarlijks congres. 

Deze congressen hebben in de loop der jaren een excellente 

reputatie verworven. De eongrescommissie slaagt er elk jaar 

weer in een boeiend bedrijfskundig thema te kiezen, dat volop 

in de belangstelling staat. Zo werd in de afgelopen jaren 

onder meer gecongresseerd over Kennismanagement en 

over Virtuele Organisaties. 

Dit jaar is gekozen voor Supply Chain Management. Althans, 

dat lijkt het thema bij een vluchtige inspectie van de congres

folder. Immers, bijna iedereen maakt bij het lezen fouten die 

het gevolg zijn van het feit dat we lezen wat we verwachten 

te lezen. De term 'supply chain' is zo ingeburgerd dat men 

denkt die in de titel te herkennen. Maar er staat geen 'chain' 

maar 'change'. 1\latuurlijk is dat geen drukfout, maar de bewuste 

bedoeling van de Congrescommissie. Het achterliggende idee 

is dat met name het complexe veranderingsproces, dat nodig 

is om te komen van een bedrijfsgerichte oriëntatie naar een 

ketenoriëntatie, meer en meer aandacht behoeft. 

De omslag van bedrijfsdenken naar ketendenken is weinig 

minder dan een paradigmashift in de bedrijfskundige theorie. 

Optimaliseren van de integrale keten komt in de plaats van de 

verbetering van geïsoleerde interne bedrijfsprocessen. 

Natuurlijk zijn goede informatiesystemen daarbij onmisbaar. 

Maar de vraag wat precies met bijvoorbeeld vraaginformatie 

gedaan kan worden, is niet zo eenvoudig te beantwoorden. 

Realisering van ketenmanagement vergt een wijziging van 

ingeslepen denkpatronen. Het vraagt ook om een ingrijpende 

cultuurverandering. Gesloten, groepsgericht denken moet 

worden doorbroken. Dat betekent dat schakels in de keten 

informatie zonder belemmering of filtering toegankelijk maken 

voor andere schakels. Dat veronderstelt een instelling die 

aan optimalisering van de keten meer belang hecht dan aan het 

veiligstellen van de belangen van een afzonderlijke schakel. 

6 Voorwoord 

Supply Change Management begint altijd met het analyseren 

van de bestaande situatie. Wanneer wordt besloten tot het 

invoeren van ketenmanagement, zal dat onherroepelijk leiden 

tot meer of minder ingrijpende organisatieveranderingen. 

Immers de voorheen relatief autonoom opererende schakels 

zullen nu als integraal ketenelement moeten gaan opereren. 

Bereidheid om kortzichtig eigenbelang te kunnen overstijgen 

en flexibiliteit om soms ingrijpende veranderingen in organisatie 

en proces te kunnen verwerken, zijn essentiële, voorwaarden 

voor het succes van ketenmanagement 

Dus niet alleen in de bedrijfskundige theorie, maar ook in de 

praktijk is Chain Management eerst en vooral Change 

Management. 

In het veranderingsproces dat moet leiden tot effectief keten

management is een grote diversiteit aan bedrijfskundige 

knowhow vereist. Kennis op het gebied van informatiesystemen 

en informatiemanagement is nodig om te bepalen welke 

informatie wanneer bij welke schakel aanwezig moet zijn. 

Grondige logistieke kennis en ervaring zijn vereist, onder 

meer om te kunnen beslissen over voorraadpunten in de keten 

en om te kunnen beslissen in welke situaties de keten door de 

markt dan wel door de producent moet worden aangestuurd. 

Organisatiekundige kennis is nodig om verbetering van 

efficiency in afzonderlijke schakels te kunnen afwegen tegen 

efficiency-voordelen voor de gehele keten. 

De faculteit Technologie Management leidt bedrijfskundig 

ingenieurs op, die behalve een grondige technische kennis, 

diepgaande expertise op de genoemde terreinen hebben. 

Ook de onderzoeksspeerpunten van de faculteit garanderen 

dat grondige, wetenschappelijk gefundeerde kennis op het 

gebied van ketenmanagement aanwezig is. 

Ik ben er zeker van dat dit congres u waardevolle kennis en 

inzichten op het gebied van 'Supply Change Management' zal 

opleveren. 
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Hartelijk welkom bij het congres "Supply Change Management, 

Turning a view into a successful chain implementation". Het 

belooft een (in)spannend congres te worden. Maar dat mag 

ook wel als we serieus werk willen maken van de doelstelling 

van ons congres: Het delen van kennis en ervaring, zodat 

U als deelnemer morgen aan de slag kunt om de aangereikte 

kennis over Supply Chain Management in de praktijk te brengen. 

Als we naar het programma kijken, dan komen we alle aspecten 

tegen van Supply Chain Management. Allereerst gaat het 

bij Supply Chain Management om het verhogen van het 

rendement van geïnvesteerd vermogen. Praktijkvoorbeelden 

gepresenteerd door Cap Gemini laten zien dat dit inderdaad 

het geval is. Om dit alles meetbaar en beheersbaar te maken 

zijn er zowel financiële als operationele prestatiekengetallen 

nodig. Bij P&G hebben ze al ervaring met het gebruik van 

deze kengetallen. Supply Chain Management impliceert ook 

over grenzen van de eigen onderneming heen kijken en het 

afbreken van de muren rond de eigen competenties. 

Samenwerking met klanten en leveranciers blijkt wat anders te 

zijn dan elkaar vliegen afvangen. Met name het overlaten van 

competenties aan logistieke dienstverleners en leveranciers 

is een kwestie van intensieve communicatie en opbouwen van 

wederzijds vertrouwen. Pas daarna kunnen de schaaleffecten 

8 Inleiding 

bij dienstverlener en leverancier ten volle worden benut, met 

als resultaat zowel integraal lagere kosten als een betere 

prestatie voor de uitbestedende organisatie en de keten als 

geheel. In ons programma komen we zowel de verhalen van 

de kant van de logistieke dienstverleners tegen (TNT), als de 

contract-manufacturer (Kendrion ), als de ervaringen van de 

uitbesteder (NedCar). 

Supply Chain Management in een wereldwijde markt met 

enorme innovatiesnelheid vraagt om extreem korte doorloop

tijden in het operationele proces. Ericsson legt op dit feit de 

nadruk in haar workshop. 

De enorme complexiteit van SCM vraagt om diep inzicht in 

alle betrokken processen en barging van de vastgestelde 

"best practices" . De hiermee gepaard gaande organisatie

veranderingen raken alle bedrijfsfuncties. Dow deelt haar 

ervaring op ditterrein met de deelnemers van haar workshop. 

Als een rode draad door het congres loopt de toepassing van 

informatietechnologie, niet als doel, maar als noodzakelijke 

voorwaarde om in staat te zijn te communiceren tussen 

verschillende organisaties, zowel routinematig als ad hoc. 

Wij hopen op een actieve bijdrage van U als deelnemer, met 

name in de workshops. Van de kantvan de congresorganisatie 

is er alles aangedaan om een optimale mix van luisteren, 



vragen en netwerken te creëren. Hierbij wil ik de sponsors 

van dit congres hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage. 

Zonder hen is het niet mogelijk om een congres als dit op 

te zetten. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om de 

leden van de eongrescommissie een pluim te geven voor wat 

ze met elkaar tot stand hebben gebracht een uniek podium voor 

het netwerken tussen kenniscentra, bedrijven en studenten. 

Inleiding 9 
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10 Programma 

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 

Abc a Janssens, ISCM Consultant- Cap Gemini Nederland 

Gerard Ekhart, Sr. Business Consultant- Cap Gemini Nederland 

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/, Ouality Director- TNT Gorparate Logistics 

Cambridge Debat 

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. 

Jacques Adriaansen, MSc, Director- Magnus Management Consultants nv 

Prof. dr. ir. J.C. Wortmann, hoogleraar Informatiesystemen- TUE 

Afsluiting van het congres door de dagvoorzitter 

Borrel 
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~~ -·_Parallelsessies 

Parallelsessie 1: 

1 a Van Part-Supplier naar Module-Supplier 
Leveranciers van Nedcar ontwikkelen zich op dit moment van part-suppliers tot module-suppliers. De productie-afdeling van de module leveranciers 
wordt als een verlengstuk gezien van het NedCar productieproces in plaats van als toeleverancier van parts. Tijdens de workshop zullen ervaringen en 
ideeën worden uitgewisseld over een aantal aspecten welke dit veranderende samenwerkingsproces raken, zoals configuratiebeheer, contracting en afroep 
van onderdelen en partsen kwaliteitsverantwoordelijkheid. 

ir. A. Vandewa/1, Manager Log is tic Engineering NedCar 

1 b Hogere klantgerichtheid door integratie van keten 
Tijdens deze workshop worden de verschillende schakels in de keten nagespeeld door de deelnemers. Hierbij zal de nadruk liggen op het communiceren 
van de eisen van de klant naar alle schakels. Na afloop van dit spel zal een terugkoppeling zijn van Supply Chain managers van Unilever. Tijdens deze 
terugkoppeling kunnen ervaringen en ideeën over dit onderwerp uitgewisseld worden. 

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

1c Ketenintegratie: nauwere samenwerking bij drukwerkinkoop 
Mitopics is een onafhankelijk tT-adviesbureau inzake vraagstukken op het gebied van informatievoorziening. In deze interactieve workshop wordt ingegaan 
op mogelijke voordelen van samenwerking met grafische bedrijven bij de bestelling, distributie, etc. van drukwerk voor ondernemingen. Wat is de rol van de 
inkoopafdeling? Wat zijn mogelijkheden van elektronisch bestellen? Wie is verantwoordelijk voor voorraden? Hoe worden drukwerkspecificaties uitgewisseld? 
Welke eisen stelt dit aan mijn informatievoorziening? Middels een business-case wordt ingegaan op bovenstaande aspecten. 

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

1d Supply Change Management: do's and don'ts. 
Good Supply Chain Management practices require a thorough understanding of supply chain processes, systems and organisational aspects. These aspects 
dynamically interact with each other and require active design and redesign over time, to match the ever changing needs and demands of your customers 
and suppliers. Doeurnenting all the aspects of good supply change design on paper is one thing. Actual implementation of the right processes, systems 
and organisational changes in practice, with the aim of gaining a competitive advantage, is quite another thing. The Dow Chemica! Company has some 
experience with the successful implementation of Supply Chain Management practices. This workshop will explore the things they did right and why, as 
well as things they would do differently next time. 

mr. Steve Martin, Global Supply Chain Technology Center, Oow Benelux NV 

1e SCM: van theorie naar praktijk 
Tijdens de workshop zal worden aangegeven hoe modellen voor ketenbesturing en beslissingsandersleuning kunnen bijdragen aan het inzichtelijk maken 
van de totale kosten en logistieke prestaties van de keten. Met behulp van deze modellen krijgt u aan de hand van een case antwoord op vragen als: 
Hoeveel DC 's heb ik nodig? Waar leg ik de voorraad neer en hoeveel? Wat kost 99% leverbetrouwbaarheid? 

A.A. van Aar, - lnterSupply B. V -namens de Vereniging Logistiek Management, werkgroep Supply Chain Management met 
medewerking van lncontrol Business Engineers 

1f Supply Chain Opportunity Assessment 
'25-60 % Voorraad reductie, 25-80% verbetering van de forecast-nauwkeurigheid, 15% productiviteitsverbetering , 25-50% totale Supply Chain kosten
reductie , ROl tussen 3 en 12 maanden" en ga zo maar door. Een enorm kostenbesparingspotentiëel door effectieve inzet van Supply Chain Management. 
Zijn dit uit de lucht gegrepen cijfers of is dit realiteit? SAP en Magnus hebben een methodiek ontwikkeld om voor de klant de kwalitatieve en kwantitatieve 
voordelen te identificeren bij het invoeren van SCM, alsmede een raadmap om het gewenste doel te bereiken. 

Duncan Journee, SCM consultant SAP Nederland en 
Dirk Ungerechts, Logistiek Consultant Magnus Management Consultants 

Parallelsessie 2: 

2a Tools lor Performance Maasurement and lmprovement 
(deze workshop kan als aanvulling op lf of los daarvan gevolgd worden) 
Om verbeteringen in de Supply Chain te realizeren, dienen de "bottlenecks" geïdentificeerd te worden en te worden aangepakt. In deze workshop worden 
twee softwaretools gepresenteerd die dit proces ondersteunen: de Advanced Planner and Optimizer (APO) van SAP en de Business Moneytor Analyzer 
van LBM . De heer R. Defesche van ASM Lithography zal ingaan op de toepassing van BMA in een praktijksituatie , waarbij men te maken heeft met grote 
aantallen orders en een hoge mate van complexiteit in de goederenstroom. 

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

2b Time To Customer Global 
In deze workshop zal Ericsson aangeven hoe zij met behulp van het wereldwijde programma TIC global (Time To Customer global) bezig zijn met het 
schrappen van zoveel mogelijk stappen in het ketenproces. De doelstellingen van het programma zijn het terugbrengen van doorlooptijden, het vergroten 
van efficiency, het verbeteren van leverperformance en het verlagen van voorraden. Het verlagen van de kosten in de supply chain staat centraal. 

Petra van den Broek, manager Purchasing & Logistics Ericsson 

2c Zie parallelsessie 1 b 

2d Supply Chain Management: als toeleverancier midden in de keten 
Kendrion is de internationaal georiënteerde divisie voor toelevering van industriële componenten binnen Schuttersveld N.V. Een gevalstudie uit de praktijk 
met aandacht voor de bovenliggende concepten, maar ook voor de onderliggende problemen en de oplossingen daarvan. 

ir. Hans Leliveld, algemeen directeur Kendrion 

2e Zie parallelsessie 1e 

21 Collaborative Supply Chain Management 
KPMG/ Philips Semiconductors zal haar visie op de evolutie in Supply Chain Management en de doelstellingen en achtergrond van een Collaborative Supply 
Chain planning project met één van haar strategische klanten presenteren. De vraag daarbij is hoe je met succes een dergelijk project lanceert, opdat je 
gezamenlijk gedefinieerde doelen bereikt. Dit vraagstuk wordt vanuit verschillende dimensies belicht, zoals management en organisatie, IT en infrastructuur, 
mens en cultuur en processen. 

ir. Hjalmar Ha/vorsen, CPIM CIRM, Senior Consultant KPMG 
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lAf. Trucks N.V. is een snelgroeiende onderneming diè W.rkim bij DAF is bijzonder afwisselend. DAF is regel.,aatig 

niddel:nvare ·en zware bedrijfswagens ontwikkelt, produ~ op zoek naar .nieuwe medewerkers. Flexibele '"e11se11 van · 

:eert · èn· verkoopt. Wij leveren volgens het 'build-to-order' divers~,t niveaus die van nature vernieuwend kunne IJ · denken · · 

1rincipe: dé truck wordt gebouwd als hij verkocht is. · en werken. Zelfstandig werkende en praktisch ingest~,tlde 

medewerkers die ook in een team kunnen werken .. ·Doorgroei 

lAF doet echter meer. Al vóór het moment van aanschaf tot is bij DAF uiteraard mogelijk. Daarbij kunt u rekenen op uit-

rer na de aflevering van de truck worden onze klanten en stekende trainingen en opleidingen. 

1un chauffeurs voortdurend ondersteund met hoogwaardige 

;erviceproducten. Deze 'total-care'aanpak is een van de 

1elangrijke factoren in het succes van DAF. Succes dat 

rerder natuurlijk wordt bepaald door de enorme inzet .van 

:o'n zesduizend DAF-medewerkers en het vertrouwen van 

rnze klanten. 

Bent u géinteresseerd in een uitstekende baan (of stagel bij 

een boeiend bedrijf? Stuur dan uw open sollicitatie met uit-

gebreid curriculum vitae naar DAF Trucks N.V., t.a.v. de heer 

A.F.W. Coppens, Personeel & Organisatie, postbus 90065, 

5600 PT Eindhoven of e-mail: recruitment@daftrucks.com 

: ~ ..... - -~ . -- . -- - - - ...... ____ ., . -- ._..._.......,_ ............. ---·---.---~· ·· ... ---·-. _. .,., ____ , -~ -
DAF Trucks N.V. -A PACCAR COMPANY- Tel.: 040-214 261& - Fax: 040-214 4378 - Internet: www.daf.nl 



Cap Gemini 
Met ruim 4.500 professionals is Cap Gemini Nederland B.V. 

een partner voor kwalitatief hoogwaardige diensten en 

oplossingen op het terrein van het (her)inrichten van bedrijfs

processen en op het terrein van de informatietechnologie. 

Belangrijk in de profilering van Cap Gemini is het feit dat de 

onderneming de diensten op beide terreinen geïntegreerd 

kan aanbieden en uitvoeren en daarbij, als onderdeel van het 

transnationale netwerk van Cap Gemini S.A., gebruik kan 

maken van de gecombineerde kennis en kunde van ruim 

40.000 specialisten . 

De klanten van Cap Gemini vragen in toenemende mate 

(totaal)oplossingen. De onderneming sluit hierop aan door 

haar breedte van dienstverlening en haar competentie om de 

veelheid van expertises projectmatig te bundelen. Daarnaast 

bestaan er binnen Cap Gemini vele centers of excellence 

zoals onder andere lntegrated Supply Chain Management, 

Customer Relations Management en E-Business. 
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Achtergrond lezing 
De rol van Supply Chain Management (SCM) binnen onder

nemingen is de afgelopen jaren sterk veranderd. In de jaren 

zeventig richtte SCM zich met name op de reductie van voor

raden. Vervolgens kwam er meer en meer aandacht voor de 

reductie van supply chain kosten. In de jaren negentig werd 

customer service het credo binnen SCM. Tot nu toe was SCM 

met name een onderdeel van de operationele strategie van 

een onderneming. In het nieuwe millennium zal SCM zich verder 

ontwikkelen tot een 'driver and enabler' van de business 

strategie . De impact van SCM op aandeelhouderswaarde 

wordt daarmee steeds groter. 

Inhoud lezing 
Het thema van de lezing is: kosten en baten van SCM. Deze 

hangen natuurlijk sterk af van het ontwikkelingsstadium 

waarin het bedrijf zich op een bepaald moment bevindt en het 

doel dat het bedrijf wil bereiken. Deze ontwikkelingsstadia 

zullen worden beschreven. Daarnaast zal een onderzoek, dat 

is uitgevoerd door Cap Gemini onder 250 grote ondernemingen 



naar de verwachte kosten en baten van SCM worden gepre

senteerd . De relatie tussen SCM-kosten en -baten en 

Economie Value Added komt eveneens aan de orde. 

Tot slot wordt ingegaan op de wijze waarop kosten en baten 

van een SCM-programma kunnen worden bepaald. SCM zal 

in veel bedrijven gefaseerd ingevoerd worden als onderdeel 

van een meerjarenprogramma. Dit programma is in veel 

gevallen een onderdeel van de ondernemingsstrategie. 

Vaststelling van kosten en baten gebeurt middels het opstellen 

van een zogenaamde business case. Een mogelijke aanpak 

voor het opzetten van een business case zal tijdens de lezing 

worden besproken. Gedurende de lezing zullen verder voor

beelden uit de praktijk van de Cap Gemini groep getoond worden. 

I• titiri&MMI 
ldeas People Technology 



Inleiding 
Proeter & Gamble hecht grote waarde aan Supply Chain 

Management (SCM) in de totale bedrijfsvoering. Het groeiende 

belang van SCM binnen de P&G organisatie heeft er de laatste 

10 jaar toe geleid dat dit aandachtsgebied in een stroomver

snelling is geraakt. De supply chain organisatie is aanzienlijk 

verstevigd en er is en wordt hard gewerkt aan baanbrekende 

verbeteringen in de dagelijkse en toekomstige logistieke 

operatie. Dit alles is sterk gevoed door de Efficient Consumer 

Response gedachte, waar P&G een groot aanhanger van is. 

Eén van de belangrijke elementen in de supply chain benadering 

van P&G is het ontwikkelen en implementeren van goede en 

effectieve meetmethodes geweest. Dit heeft zich vertaald in 

een dagelijks gebruik van prestatie-indicatoren binnen de 

gehele supply chain vanaf de leveranciers van P&G tot en 

met de retailer. 

Scorecards 
'Meten is weten' is één van de de basisgedachtes geweest 

bij de ontwikkeling en invoering van prestatie-indicatoren. 

Door deze indicatoren te ontwikkelen, heeft P&G zichzelf 

gedwongen na te denken over wat de belangrijkste toegevoeg

de waarde is van Supply Chain Management in de algemene 

bedrijfsvoering. Vanuit deze toegevoegde waarde gedachte 
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zijn logistieke prestatie-indicatoren ontwikkeld en ingevoerd. 

Dit is gestart door op maandelijkse basis te rapporteren wat 

de belangrijkste resultaten zijn geweest van de mensen en 

afdelingen binnen de totale keten. Door deze resultaten 

zichtbaar te maken, werd snel duidelijk waar de sterke punten 

en de belangrijkste verbeterpunten in de supply chain 

van P&G lagen. Op maandelijkse basis presenteert P&G via 

scorecards deze gerealiseerde resultaten. Een voorbeeld 

hiervan is de maandelijkse 'Customer Service scorecard' die 

weergeeft hoe de Customer Service afdeling presteert op de 

belangrijkste resultaten: het percentage perfect uitgeleverde 

orders, de produktbeschikbaarheid, de leverbetrouwbaarheid 

en de voorraadhoogtes. 

Daily Management Systems 
Om toe te groeien naar een 'continuous learning organization', 

heeft P&G de systematiek van 'Daily Management Systems' 

(DMS) ontwikkeld. Doelstelling van het gebruik van DMS 

is het doorlopend meten en evalueren van de belangrijkste 

processen binnen de totale keten, waardoor direct bijsturing 

kan plaatsvinden indien nodig. DMS hebben de volgende 

componenten: 

- Een, veelal grafische, weergave van de resultaten op dage

lijkse basis, waardoor trends zichtbaar worden; 



- Een lijst met de belangrijkste 'root causes' van problemen 

waardoor geen 100% resultaat wordt gerealiseerd; 

- En actieplan, waarin staat beschreven hoe de resultaten 

verder verbeterd kunnen worden. Dit actieplan richt zich op 

het oplossen van de vastgestelde root causes. 

Deze DMS-benadering heeft een grote rol gespeeld in het 

direct verbeteren van terugkerende oorzaken, en heeft de 

supply chain resultaten op een structureel hoger niveau 

gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de dagelijkse DMS op het 

gebied van produktbeschikbaarheid, waarmee op dagelijkse 

basis wordt gemeten hoeveel procent van de bestelde goederen 

kan worden uitgeleverd. Daarnaast worden in deze DMS de 

belangrijkste redenen van nee-verkopen vastgesteld, gekoppeld 

aan een actieplan om deze oorzaken aan te pakken. 

Prestatie-indicatoren tussen de verschillende disciplines 
Door de grote nadruk op logistieke prestatie-indicatoren, 

werd P&G ook gedwongen om binnen de eigen organisatie te 

bekijken hoe de verschillende disciplines binnen de supply 

chain elkaar beïnvloeden en van elkaar afhankelijk zijn. Dit 

heeft ertoe geleid dat men steeds meer vanuit een 'integrated 

supply chain' is gaan denken en opereren. Een goed voorbeeld 

hiervan is de gedeelde verantwoordelijkheid voor de prestatie

indicator voorraad hoogte: zowel de planningsafdeling binnen 

de locale customer service afdeling, als de fabriek oefenen 

invloed uit op de gerealiseerde voorraden. Planning levert de 

vraagvoorspelling aan, die door de fabriek wordt gebruikt om 

de gedetailleerde produktieplanning te maken en te beslissen 

welke batchgrootte wordt geproduceerd op welk moment. 

Zowel de kwaliteit van de vraagvoorspelling als de gekozen 

batchgrootte hebben invloed op de uiteindelijke voorraad

hoogte. Door regelmatig de resultaten te meten en deze 

te bespreken tussen de verschillende schakels in de keten, 

kan een daadwerkel ijk effectieve 'integrated supply chain' 

gerealiseerd worden . 

Prestatie-indicatoren tussen P&G en retailers 
Het denken en werken vanuit een integrated supply chain 

vereist uiteraard ook duidelijke en afgestemde prestatie

indicatoren tussen retailer en fabrikant. Op dit gebied zijn de 

laatste jaren veel initiatieven ontplooid . Door invoering van 

'Vendor Managed lnventory' en 'Continuous Replenishment' 

concepten werd de samenwerking in de keten tussen P&G en 

de retailer steeds sterker. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke 

verbetering in de gezamenlijke supply chain op het gebied van 

service levels, voorraadhoogtes en kosten . Deze verbetering 

is zichtbaar geworden door- wederom -de invoering van de 

juiste prestatie-indicatoren. Door als P&G en retailer gezamenlijk 

na te denken over prestatie-indicatoren worden de belang

rijkste resultaten helder vastgesteld. Deze gewenste resultaten 

zijn vertaald in prestatie-indicatoren, die op maandelijkse 

basis worden gerapporteerd via een scorecard, en op kwartaal

basis besproken worden tussen P&G en de retailer. Dit heeft 

geleid tot een effectievere (hogere service levels) en efficiën

tere (lagere gezamenlijke kosten) integrated supply chain. 

Samengevat, om maximale waarde toe te voegen vanuit 

SCM-processen aan de bedrijfsresultaten, zijn de juiste 

prestatie-indicatoren onmisbaar. Proeter & Gamble zal tijdens 

de lezing op het congres meer achtergrond en concrete voor

beelden van het gebruik van deze indicatoren presenteren. 

ProcJer&Gamb/e 
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There are many reasans why organisations seek to outsouree 

parts of their supply chain activity. For example, they may 

have decided that it is not part of their care competence, 

or that they do not have the skilis to manage the process 

properly. They may know that it could be done more effectively 

but lack the resources to make that happen. 

However, they will certainly expect any service provider that 

they select to be able to deal with all of these issues and 

more, and daliver cast savings. And bath parties will hope 

that they are a bie to fo(m an effective partnership, which will 

help add value to the operation and give both advantages 

which they would nothave enjoyed otherwise. 

This does not always happen and a strained relationship 

between the elient and the service provider can have a negative 

effect on the whole venture, irrespective of how "successful" 

the operation is on paper. lt leads to incremental losses of 

opportunity, which, over time, cause increasing inefficiency 

and ultimately lossof competitiveness, lack of trust and finally, 

breakdown. The music stops and the partners have to change. 

The reasans behind this are many and varied, but the end 

result is usually the sa me. 

When bath parties are committed to true partnership, however, 

all of these negatives can become positives. lt is not easy to 

maintain and develop good relationships when there is so 

much pressure on for results and achievement. But where an 

atmosphere of trust allows for open and honest a na lysis and 

fair, well-founded criticism, real progress can be made and, 

as with any other type of relationship, the more that is put in, 

the more that can come out, to the advantage of all concerned. 

Th is virtuous circle needs constant attention or it will gradually 
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degenerate, but if all parties are committed to it, it will thrive . 

TNT Logistics prides itself on being a bie to develop sound and 

durable relationships withits clients, basedon its commitment 

to fully understand the client's business. This is gained by 

listening carefully to what the elient actually wants and then 

utilising TNT's expertise to bear and produce a salution which 

fits the criteria agreed with the elient 

The Michelin casestudy demonstrates whattrue partnership 

in logistics can mean and has two major themes. First, how 

that solid a na lysis of the client's business and a clear under

standing of their commercial requirements and plans enabled 

TNT Logistics to propose an extremely effective and flexible 

salution to Miehelin's logistics issues. Attention to detail and 

innovative and unrestricted thinking greatly assisted this 

process, as did complete frankness and accessibility on the 

part of Michelin. This is what led to bath Michelin and TNT 

gaining the prestigious " Partnership in Logistics " award trom 

the journal "Motor Transport" in 1998. 

Second, how the effectiveness and openness of the relation

ship enabled it to develop into a true partnership, with tangible 

benefits to bath parties, developing trom a single country 

oparation into a multi-national relationship, utilising the 

strengthand global re ach of TNT to support new solutions for 

Michelin around the globe. 

This is an on-going and dynamic relationship and it continues 

to expand, and one wh ich bath companies are very proud of. 



A t I a n t a Bangkok Brussel JakarIa 

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. 

Thssen advies en uitvoering. Thssen systemen en mensen, 

verwachtingen en mogelijkheden. En zeke r niet in de laatste 

plaats: tussen your careeren our firm . 

Magnus doet haar werk anders. Met scherpere analyses, 

grotere betrokkenheid 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 zetten. 

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

sturen een brief met CV naar Magnus ter attentie van 

mevrouw B. Uyttewaal , Postbus 5021, 1410 AA Naarden. 

Voor meer informatie, bel 035 699 60 60 of 

e-mail Info@magnus.nl 

Kuala Lumpur Man i IJ a 

M A N A G E M E N T 
C 0 N S U L T A N T S 

Melbourne Naarden Singapore 



Inleiding 
De stelling voor het Cambridge Debat van het lndustriaCongres 

2000 luidt: 

"De leiding van een onderneming kan de supply chain niet 
optimaliseren zonder het type enterprise software dat ook 
door ERf-leveranciers wordt geleverd.". 

In eerste instantie dacht ik: "Wie kan het met deze stelling nu 

oneens zijn?". Toch moet de stelling genuanceerd worden. 

Anders geformuleerd staat er "Een ERP systeem is, in combi

natie met een Supply Chain Dptimization toepassing, een 

noodzakelijke voorwaarde om de supply chain te optimaliseren". 

En daar ben ik het mee oneens. Ik baseer mijn kritiek op de 

stelling op drie argumenten: 

• er zijn ook organisatorische mogelijkheden om de supply 

chain te optimaliseren; 

• een geïnstalleerd ERP-systeem wordt meestal niet of nauwe

lijks voor planningsdoeleinden gebruikt; 

• ERP- en SCM-pakketten missen een fundamentele bedrijfs

economische invalshoek om cashflow-technisch het onderste 

uit de kan te halen. 

Organisatorische mogelijkheden voor 
Supply Chain Optimalisatie 
Op het gebied van Supply Chain Management zijn er twee 

hoofdscholen actief: de "automatiseringsschool" en de 

"afsp ra kenschool" . 

De automatiseringsschool (automatiseerders en de daaraan 

verwante consultants) identificeert Supply Chain Optimalisatie 
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sterk met "automatisering". Hun overtuiging klinkt (karikaturaal) 

als: "De computersystemen met de nodige gegevens zijn er, 

die systemen kunnen aan elkaar gekoppeld worden, de 

(wiskundige) optimalisatiealgoritmen zijn er, dus als de 

betrokken managers en uitvoerders gewoon de raadgevingen 

van de computer volgen, dan wordt het optimum bereikt." . Tot 

aan het "dus" -gedeelte klopt het, doch daarna begint het 

mijns inziens pas. Ik noem twee hobbels van formaat. 

SCM systemen gaan uit van on-line transparantie van de 

informatie voor alle schakels doorheen de keten. In mijn ervaring 

is dat niet echt gemeengoed in het gemiddelde bedrijf. Als 

tweede voorbeeld merk ik op dat de invoering van SCM een 

doorgedreven kennis vergt op het gebied van logistieke 

besturing. Beslissers moeten immers bijna blind kunnen 

varen op de output van de berekeningen en daarom moeten 

ze terdege begrijpen hoe de algoritmes in elkaar zitten . Mijn 

ervaring leert dat dit soort kennis schaars is. 

De "afsprakenschool" richt zich veel meer op het organisato

rische vlak. Ook deze school gaat er van uit dat informatie

uitwisseling de hoeksteen is van ketenoptimalisatie. Hun 

overtuiging klinkt (ook karikaturaal) als: "De hele keten kan 

beter functioneren als de verschillende partijen vooraf goede 

afspraken maken op basis van wederzijds respect, elkaar een 

redelijk deel van de winst gunnen en elkaar tijdig informatie 

verstrekken." De praktijk leert echter dat met informatie

uitwisseling ook grote voordelen mee kunnen worden behaald, 

zonder dat men complexe SCM-software moet installeren. 



ERP wordt nauwelijks voor planningsdoeleinden gebruikt 
Het klopt dat ERP een belangrijke informatiebron is (en zal 

blijven) voor de SCM systemen. ERP staat dan ook voor 

Enterprise Resource Planning. Wat mij bij veel bedrijven echter 

is opgevallen is dat ERP slechts zelden voor planningsdoel

einden wordt gebruikt. 

ERP-systemen zijn in de eerste plaats transactiesystemen, 

waarvan de voornaamste merite ligt in het feit dat ze in staat 

zijn om grote aantallen financiële en logistieke transacties op 

een geïntegreerde manier te boeken, en dat voor een groot 

aantal gelijktijdige gebruikers. 

De informatie wordt op één plaats ingegeven om vervolgens 

door andere deelsystemen te worden opgevist en verwerkt. 

Maar plannen met ERP is een andere zaak. De reden van het 

niet gebruiken van de planningsfunctionaliteit kan ook hier bij 

kennisgebrek liggen. Een andere voorname reden is "data

vervuiling". Zo komt het meermaals voor dat informatie niet 

up to date, moeilijk verwerkbaar of zelfs incorrect is. 

Dit heeft tot gevolg dat men het planningsstuk van een ERP 

pakket na enige pogingen toch maar weer opbergt. 

ERP en SCM kunnen de cash flow 
onvoldoende optimaliseren 
De eerste twee argumenten zijn genoegzaam bekend. Dat is 

minder het geval met het derde argument. We gaan er hier van 

uit dat men met "optimalisatie " "economische optimalisatie" 

bedoelt. Bij het nemen van korte, middellange en lange termijn 

beslissingen moet men te werk gaan zoals bij investerings-

analyses op basis van cash flow effecten. Per alternatief 

wordt geraamd hoeveel geld we moeten uitgeven en hoeveel 

geld we als gevolg daarvan op termijn zullen terugzien. Het 

verschil tussen de uitgaande en inkomende geldstroom en de 

termijn waarop zich dit verschil manifesteert bepalen welk 

alternatief het beste is. Elke econoom weet dat men bij deze 

beslissingen enkel rekening mag houden met toekomstige 

geldstromen. Uitgaven en inkomsten mogen niet meer worden 

meegenomen in de beslissing over de toekomstige besteding 

van geld (het principe "target sunk cast"). Het probleem is 

echter dat ERP systemen niet of nauwelijks in staat zijn om 

deze "geldstroominformatie" te leveren. Als gevolg daarvan 

kunnen de SCM systemen die hun data van ERP krijgen er ook 

niet mee rekenen. 

Samenvattend 
Ik ben niet tegen het gebruik van ERP- of SCM systemen. 

Integendeel, het maakt een flink deel van mijn dagelijks werk 

en dat van Magnus uit om bedrijven daarbij te helpen. Wij 

laten echter het gezonde verstand en de eenvoud primeren. 

Hoe eenvoudiger de besturing, hoe robuuster het systeem. 

Hoe geschikter de besturing, hoe groter de effecten. Als de 

vorm van besturing goed is ingeburgerd in het bedrijf, dan 

kan men de volgende stap nemen in de richting van de meer 

geavanceerde planningsmethoden en de ketenintegratie. 

Op dat moment maak je zeker het verschil met de bedrijven 

die met minder kennis van zaken aan de slag zijn gegaan. 

111 .< ,. ~ a , " l ., • 
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Inleiding 
De stelling voor het Cambridge debatvan het lndustriaCongres 

2000 luidt 

"De leiding van een onderneming kan de supply chain niet 

optimaliseren zonder het type enterprise software dat ook 

door ERP-Ieveranciers wordt geleverd". 

inrichting van supply chains gebruikt men van oudsher vaak 

wiskundige modellen, waarin goederenstromen, capaciteiten 

en geldstromen gezamenlijk worden geoptimaliseerd. 

Wanneer men meer de nadruk willeggen op samenwerking, 

kan men ook detailstudies doen, zoals in het SLIM-project is 

gebeurd. 

Bij de besturing van goederenstromen gaat het meestal om 

Hieronder zal ik kort aangeven, wat het optimaliseren van de het verkrijgen van een beeld van de toekomstige afzet, die 

supply chain betekent, alsmede wat moet worden gespiegeld wordt aan de plannen voor toekomstige aanvoer. 

verstaan onder "enterprise software van het type, dat ook Vervolgens wordt gepoogd de aanvoer in balans te brengen 

door ERP leveranciers wordt geleverd" . Daarna wordt met de vraag, rekening houdend met capaciteitsbeperkingen. 

aangegeven, waarom optimaliseren niet zonder dit type Hoe dit het beste kan gebeuren, moet weer worden afgewo-

enterprise software kan. gen door voor alternatieven de toekomstige geldstromen te 

vergelijken . 

Optimaliseren van de supply chain 
Het optimaliseren van de supply chain van een onderneming 

kan betrekking hebben op de inrichting van de supply chain 

of op de besturing van de goederenstromen daarbinnen. 

Bij de inrichting gaat het om vraagstukken als aantallen 

fabrieken of magazijnen en hun locatie, uitbesteding van 

logistieke diensten, transportfrequenties, alsmede de vorm

geving van bedrijfsprocessen tussen ondernemingen. Bij de 
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Enterprise software 
Enterprise software (van het type dat ook door ERP-Ieveranciers 

wordt geleverd) is software die de administratieve bedrijfs

processen ondersteunt. Daarbij is kenmerkend, dat deze 

software over versch illende bedrijfsfuncties is geïntegreerd. 

Dat wil zeggen, dat de gegevens in verschillende bedrijfs

functies (logistiek, commercie, financiering, techniek, etc.) 

onderling consistent gehouden worden bij de uitvoering van 



bedrijfsprocessen. In deze (geautomatiseerde) integratie 

ligt ook de vernieuwing ten opzichte van de administratieve 

organisatie van enkele decennia geleden. 

Hoewel ERP vaak met standaard software wordt geasso

cieerd, is dat in dit verband niet essentieel. Het gaat in de 

stelling om geïntegreerde ondersteuning van de bedrijfs

processen, er: om het beheer van blijvende ("persistente") 

gegevens. Dit wordt ook wel de "transactie-verwerkende 

ruggegraat" gr,noemd. 

De stelling 
Zowel voor het inrichten van de supply chain, als voor de 

besturing daarvan, geldt dat betrouwbare en consistente 

gegevens nodig zijn. Zo niet, dat heeft het begrip optimaliseren 

geen inhoud . Zulke gegevens zijn alleen te verkrijgen met 

een moderne "transactie-verwerkende ruggegraat" . Dit is 

noodzakelijk, zoals de stelling zegt. Het is vanzelfsprekend 

niet de enige voorwaarde, maar daarover laat de stelling zich 

niet uit. 

TuI e technische universiteit eindhov~n 



Trachtte NedCar in het verleden de complete Supp ly Chain 

van de te bouwen auto's te beheersen, dan is men er thans van 

overtuigd dat dit in combinatie met diverse "module bouwers " 

veel beter gebeuren kan. 

Deze ontwikkeling, welke "generic automotive" is, is reeds jaren 

geleden ingezet. Kreten als "sub-contractor" en "co-maker" 

worden snel gebruikt, de daadwerkelijke invulling hiervan 

laat nog veel te wensen over. 

Enerzijds durven de automobielbouwers de toeleveranciers 

niet te veel in hun "keuken" te laten kijken, anderzijds zijn veel 

toeleveranciers niet gewend om meer verantwoordelijkheid 

(c .q. risico) te nemen. 

Gangbare contracten, op het leveren van parts gebaseerd, 

werken niet meer als het om grote variant- of wijzigings

gevoelige modules gaat. 

Het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden c.q. 

contracttypen gaat stap voor stap. 

Hele organisaties, van de vloertot het General Management, 

zullen aan de nieuwe samenwerkingsverbanden moeten 

wennen! 
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Hier komt nog bij dat ontwikkel ingsafdelingen vaak in een 

zeer vroeg stadium leverancierskeuzes doen die in het produktie

of logistieke proces niet altijd de beste co-makers blijken te zijn. 

In de workshop za l aan de hand van voorbeelden getoond 

worden welke prob lemen er zoal te overwinnen zijn. 

Hoewel de produktie- en logistiek bij NedCar als case gekozen 

is, is de problematiek veel ruimer! 



Quality on wheels! 

NedCar in Born produceert auto 's 
in opdracht van haar aandeelhou
ders Volvo en Mitsubishi.Twee auto
merken, verschillende modellen in 
talloze varianten over dezelfde 
productielijn, dat is uniek in de 
autowereld. Een geavanceerd pro
ductieproces, ondersteund door 
vakkundige medewerkers met als 
eindresultaat puntgave auto 's. 

De in Helmond gevestigde afdeling 
Product Design & Engineering 
zorgt voor de ondersteuning op 
ontwerp- en ontwikkelingsgebied. 
Hier worden de auto 's al in een 
vroeg stadium afgestemd op de 

eisen van de markt en het milieu . 
Modellen die reeds in productie 
zijn , worden voortdurend aangepast 
aan de laatste ontwikkelingen bin
nen de automotive branche. 

Gedurende het hele productie
proces wordt de factor kwaliteit 
nauwlettenel in het oog gehouden, 
zowel in productie als in onder
steunende afdelingen. De ISO 9002 
en -9001 certificering geeft aan dat 
onze processen onder controle zijn. 
Van ontwerp, rol staal tot complete 
auto: 

NedCar, quality on wheels! 

NeciCar, Dr. Hub van DoOL·neweg 1. 6121 RD Bo rn 
Postbus 150, 6130 AD Sittard, tel. 046-4894444 . 

NeciCar PD&E, Postbus 101 5, 5700 MC He lmond, te l. 0492-56'5111. 



Supply Chain Management binnen de fast rnaving consumer 

goods sector maakt al enige tijd een stormachtige ontwikkeling 

door. Het einde van deze ontwikkeling is vooral door de verder

gaande integratie van informatietechnologie in organisaties 

nog lang niet in zicht. Bedrijven moeten en kunnen steeds 

beter op de wensen van klanten en consumenten in spelen, 

zowel met betrekking tot het product zelf, als met de plaats 

c.q. tijd dat het product gekocht kan worden . Dit stelt steeds 

hogere eisen aan Supply Chain Management. 

De Supply chain zal in de strijd om de gunst van de afnemer 

en consument een steeds krachtiger wapen blijken. Hiertoe 

is echter het oude ketenmodel met haar strikt gescheiden 

ketens allang achterhaald. Om als organisatie een leidende 

positie binnen de markt te behouden zal de logistieke keten 

steeds verder moeten integreren, zowel binnen de organisatie 

als richting leveranciers, klant en consument. 

De workshop die lgloMora organiseert heeft als doel U te 

laten ervaren welke mogelijkheden er nog zijn door verdere 

integratie in de keten. Voorheen dienden vaak trade-offs te 

worden gemaakt in de logistieke keten tussen serviceniveau 

en kosten. In de workshop zullen wij duidelijk proberen aan te 

geven dat door goede samenwerking met klanten en leveranciers 

en door integraal denken over de gehele logistieke keten 

zowel een stijging in serviceniveau als een reductie van kosten 

mogelijk is. 
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De workshop zal uit twee delen bestaan: 

In de vliegtuigcase vormt U met uw medecongresgangers 

een fictieve logistieke keten . Doel van deze keten is het voort

brengen van een aantal producten. De tijdsdruk en de kwali

teitseisen zijn hoog, net zoals in de dagelijkse praktijk. Ook 

deze keten zal te maken krijgen met knelpunten in de uitvoering 

en in de afstemming van de afzonderlijke schakels. 

Het is aan U om hier mee om te gaan! 

Het tweede deel van de workshop betreft uit een presentatie. 

In deze presentatie zal worden ingegaan hoe lgloMora de 

laatste jaren een aantallogistieke concepten heeft uitgedacht 

en geïmplementeerd en wat de ervaringen hiermee zijn. 

Concepten waar dieper op zal worden ingegaan, zijn : 

- Ketenintegratie; integreren van schakels uit de keten; 

-het Co-makership; beheren van voorraad van de klant door 

de leverancier; 

- het Service level monitoring; meten van de eigen logistieke 

prestatie door de leverancier. 

u 
Unilever 

lgl~ 
G R 0 e P 



don't 

Astrid 

Altrld is de rust zelve. De jongste Site Ma".r van Nederland. Mijn ba• is ze 
bestiert de Diverseylever fabl'lek in EnschedE~ waar we ZQ'n 2"000 ~~,..._l 5c;hq9J:itr, 
maakproducten m•ken. Pas 30 ~~ ze, maar loopt hier rond alsof ze dit al Jal'l!!!n'.llttlalt.' 

(Technische Bedrijfskunde Eindhoven) is dán ook verknocht aan haar ,ee•r$te" ~aj:I(!Jéjé& ' 

Niemand is zo doelgericht als zij, zonder nare carrièredrang. Kenmerken" zijn haar zomer
vakàntles: lange trektochten ctoer koude gebiechln. Slapend aan de r~tncf van vulkanen op 
IJsland en de glatsJers van .f)r:Oenland. !)Ie zoektocht naar uft~lngen lriaakte ~ zt lJVel 
eens Wat te snel wilde. En kleine successen vergat te vieren. Terwijl dat b'l~grijk il voor 
de 1&0 ~ewerkers. Voor haar zijn mijlpalen zó vanzelfsprekend. Nu $taan we voor een 
volgende "''-ie: de tomende J._ren h~ aantàl pi'cidqc;teh drastlidi terugjchroeven. "Ook dat 
zal weet lûldfën. En ellcsuccesfjààn we met Adric.t lilereA tiaar zoeken we nr,L.ZIJWéîtt hftlr.aJ. 

Astr i d v an Dongen ( 1969) 
Sit e Ma nager. Di veHey l e ver 

Don 't be Asttid. Be yourself. 

u 
Unilever 

Passion for achievement. 

Unilever Neelarland a.v. Managemant Davalopmant 010 217 42 61 a.mall: recrult.unllaverniOunllever.com www.unllavarbe.com 



Het blijkt dat gemiddeld een aanzienlijk deel (ongeveer 30%) 

van het geproduceerde drukwerk ongebruikt in de afvalcon

tainer verdwijnt. Oorzaken hiervan zijn onder andere productie 

op basis van verkeerde specificaties, te hoge voorraden en 

verkeerde inschatting van benodigde hoeveelheden. Daarnaast 

kent de huidige grafimedia-branche relatief veel kleine 

spelers. Het blijkt dat veel grotere ondernemingen hun druk

werkpakket bij diverse drukkerijen hebben ondergebracht. 

Wanneer alleen gekeken wordt naar het facilitaire drukwerk 

(zoals visitekaartjes, enveloppen, leaflets, formulieren, brief

papier) blijkt dat door verschillende bedrijfsonderdelen deze 

producten op verschillende manieren bij verschillende druk

kerijen besteld worden. Dit levert problemen op inzake onder 

andere kostenbeheersing, prognose van benodigde hoeveel

heden en huisstijlbewaking. 

Kritisch kijkend over de hele keten naar de processen prijs

bepaling, bestellen (op basis van prognoses), proevenverkeer, 

productie, distributie, facturering en archivering (ten behoeve 

van herdrukken). blijkt dat aanzienlijke besparingen te behalen 

zijn . Besparingen zijn mogelijk inzake transportkosten, 

productiekosten (beter afgestemde oplagen). voorraadkosten 

(minder incourant) en handling- of coördinatiekosten. 
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Daarnaast bieden nieuwe technologische ontwikkelingen 

verdere mogelijkheden. Zaken als E-commerce bieden mogelijk

heden voor nauwere samenwerking bij decentraal bestellen. 

Verdere digitalisering van het drukproces biedt mogelijkheden 

als database publishing, tulfilment et cetera. Hierdoor kan de 

traditionele drukkerij ook verdere diensten aanbieden aan zijn 

klanten. 

Wanneer tussen afnemers en producenten van drukwerk 

wordt nagedacht over verdere stroomlijning van dit proces 

en verdere uitbouw van de samenwerking komt een aantal 

belangrijke vragen naar voren. Een cruciale vraag is hoe men 

omgaat met kostentoerekening. Hoe wordt de nieuwe werk

wijze verwerkt in de kostprijscalculatie en hoe wordt dit 

inzichtelijk voor partijen? Een drukkerij is niet direct geneigd 

inzicht te geven in tariefstructuur en kostprijsopbouw 

Daarnaast spelen vragen als: 

-Wordt één drukker hoofdaannemer voor alle drukwerkvragen, 

ook voor specialismen die hij niet in huis heeft (zoals enve

loppen of formulieren)? 

- Hoe ga je om met commerciële belangen, bijvoorbeeld een 

accountantskantoor heeft diverse grafimediabedrijven als 

klant? 

-Waar liggen interne verantwoordelijkheden: wie accordeert 



een proefdruk, wie mag bestellen, waar liggen voorraden? 

- Hoe zijn verantwoordelijkheden tussen producent en afnemer 

geregeld (zoals SLA's en uitwijkprocedures bij calamiteiten)? 

Kortom, het blijkt dat in de relatief kleine keten van productie 

en verbruik van drukwerk, reeds aanzienlijke barrières zijn 

om nauwere samenwerking in deze keten te realiseren. Deze 

praktische workshop geeft hier nader inzicht in en geeft 

oplossingsrichtingen aan. 
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The Dow Chemica! Company is a global science and technology 

based company that develops and manufactures a portfolio 

of chemica!, plastic and agricultural products and services 

for customers in 168 countries around the world. With annual 

sa les of more than $18 billion, Dow conductsits operations 

through 15 global businesses employing 39,000 people. The 

company has 123 manufacturing sites in 32 countries and 

supplies more tha n 3,500 products. 

The key supply chain management issue that Dow facesis 

meeting the customer 's required service level at affordable 

cost, where service level is framed in te rms of the reliability 

of product delivery. In addressing this issue, Dow seeks to do 

three things well: 

- understand customer requirements, soasnot to over-serve 

the customer, 

- anticipate and accommodate demand swings related to 

business cycles and seasonality, and 

- balance fixed investment, working capita!, and service level 

to effectively utilize company resources. 

In the late 1980s Dow embarked on a jou rney to implement a 

cross business, cross tunetion Supply Chain process and 

supporting system that was called Diamond Service. The project 

started out being described as an integration project, but 

shortly after the start it changed to become a work process 

re-engineering project with re-organisationa l aspects requiring 

human change management thrown in for good measure. 

The scope of the project was to be global a cross all 168 countries 

where Dow operates and/or serves customers. All of Dow's 

15 businesses and products were to be covered, with each 

business to be converted in stages, but 100% of any one business 

switching over simultaneously. All work processin the Supply 
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Chain from order entry to payment collection tagethe r with 

the related internal, legal and accounting reporting requ ire

ments were to be covered. A third party provide IT salution 

was to be used. Dow would use the work process re-engi

neering to prevent repeating mistakes of the past and not 

modify the producttosuit the old ways. The project was to be 

completed in phases. Europe was to be first in 1995, taking in 

North America by 1996, continuing on to the Far East in 1997 

and finally fully globally complete by 1998 in South America . 

Th is workshop will take you through the journey to implement 

Diamond Service at Dow. You will learn details about the 

magnitude of the project, the organisational changes that 

took place as a result of the work process re-eng ineering, as 

well as the externally influenced organisational changes that 

had to be accommodated as a result of the acquisitions and 

divestitures over the 10 year pe riod. 

The intended and actual benefits, related to efficiency and 

effectiveness, that were intentionally and unintentionally 

derived from the project will a lso be discussed. 

Key learnings from the project will be discussed. They will 

range from the technica! detai ls to th e human aspects of 

what happens when a company decides it is going to change 

the way it does business. 

Finally, you will hear some answers to the question; "What 

should Dow do if they we re to do it a ga in"? 

One thing you can be sure about in the Supp ly Chain 

Management business is that you will be required to - do it 

again ! 
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De vereniging Logistiek management (vlm) streeft ernaar hèt 

logistieke netwerk van Nederland te zijn, waar logistici elkaar 

kunnen ontmoeten en hun logistieke kennis en ervaring kunnen 

delen. De vlm bewerkstelligt dit door voor haar leden een 

ontmoetingsplatform te zijn en door haar leden en niet-leden 

een verscheidenheid aan diensten te bieden, waarbij de nadruk 

ligt op het belang van een integrale en hoogwaardige logistieke 

functie. 

De vlm is er voor allen die in hun studie of beroep met logistiek 

te maken hebben. 

Kennisontwikkeling speelt een belangrijke rol binnen de 

vereniging. Om te peilen welke nieuwe ontwikkelingen binnen 

de logistiek volgens de leden verder onderzocht moeten worden, 

is een enquête gehouden. De uitkomsten hebben ervoor 

gezorgd dat er drie thema's zijn geselecteerd: Supply Chain 

Management, Change Management en E-commerce. Rond 

deze thema's zijn, onder leiding van prof. dr. A.G. de Kok, drie 
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werkgroepen geformeerd die met begeleiding van de weten

schap aan de slag zijn gegaan. 

Werkgroep Supply Chain Management 
De werkgroep SCM, onder leiding van Anton van Aar -

lnterSupply B.V., bestaat uit de volgende leden: 

Guus de Ruiter- lncontrol, Nico Besseling - Chep Benelux, 

Meindert Boorsma - IBM Nederland B.V., Ben Radstaak

Buck Consultants International en Alfons Willemsen - DSM 

Coating Resins 

SCM: van theorie naar praktijk 
De werkgroep SCM onderzocht het afgelopen jaar de ontwik

kelingen op het gebied van SCM met als doel: 

"Wat zijn de kansen en bedreigingen van de logistiek in 

Supply Chain Management?" Onder Supply Chain Management 

wordt verstaan het efficiënt samenwerken van onafhankelijke 

schakels in de keten om effectief aan de eisen en wensen 

van de klant te voldoen. 



Naar aanleiding van discussieforums, literatuurstudies, 

marktverkenning en bezoeken aan bedrijven zijn door de 

werkgroep de volgende conclusies getrokken: 

-Er worden heel veel theoretische concepten gepresenteerd; 

- De afstand tussen theorie en praktijk is te groot. 

Om de droge theorie werkbaar te maken voor de praktijk 

heeft de werkgroep besloten workshops te organiseren 

waarbij de deelnemers zelf aan de slag gaan met Supply 

Chain modellen. De interactie tussen deelnemers en leden 

van de werkgroep moet er uiteindelijk toe leiden dat de deel

nemers zich actief gaan bezig houden met SCM binnen hun 

onderneming. 

Supply Chain Simulator 
In de praktijk blijkt het lastig te zijn om grip te krijgen op de 

dynamiek en complexiteit van een logistieke keten. Het 

modelleren v3n supply chains kan het inzicht hierin 

vergroten. Eén van de instrumenten die hiervoor beschikbaar 

zijn, is de CLoSE (Chain Logistics Simulation Environment). 

De CLoSE is ontwikkeld door lncontrol Business Engineers 

en combineert de jarenlange expertise op het gebied van 

ketenvraagstukken en simulatie. 

Door het invullen van de juiste parameters en het selecteren 

van de voor het vraagstuk relevante prestatie-indicatoren kan 

snel inzicht verkregen worden in de prestaties van de keten. 

Door te experimenteren met de ketenstructuur, distributie

strategieën en het hanteren van verschillende variaties zoals 

afname patronen, transport- en levertijden, kunnen oplossingen 

snel kwantitatief onderbouwd worden. 

De werkgroep heeft een case ontwikkeld, waarbij drie 

scenario's door de CLoSE zijn doorgerekend op een aantal 

prestatie-indicatoren. De deelnemers gaan met deze case

studies aan de slag om onderling te bepalen welk scenario de 

meest optimale ketenbesturing bevat. Zij zullen hierbij onder

steund worden door de leden van de werkgroep. Op deze 

wijze worden de deelnemers actief betrokken bij SCM vraag

stukken en de wijze waarop moderne instrumenten het 

beantwoorden van deze vraagstukken kunnen ondersteunen. 

In combinatie met de interactie met andere deelnemers 

brengt dit vo ldoende stimulans en leerelementen met zich 

mee om zelf SCM toe te gaan passen. 



"25-60% Voorraad reductie, 25-80% verbetering van de forecast

nauwkeurigheid, 15% productiviteitsverbetering, 25-50% 

totale Supply Chain kosten reductie, ROl tussen 3 en 12 

maanden" en ga zo maar door. Een enorm kostenbesparings

potentieel door effectieve inzet van Supply Chain Management. 

Zijn dit uit de lucht gegrepen cijfers of is dit realiteit? SAP en 

Magnus hebben een methodiek ontwikkeld om voor de klant 

de kwalitatieve en kwantitatieve voordelen te identificeren bij 

het invoeren van SCM, alsmede een raadmap om het 

gewenste doel te bereiken . 

Er zijn diverse redenen voor het uitvoeren van een Supply 

Chain Opportunity Assessment: 

• Benadrukken van de samenwerking tussen de implementatie

partners om een gemeenschappelijk doel te behalen; 

• Beeldvorming van de relevante processen van de klant en 

manier waarop deze gemodelleerd kunnen worden door de 

software; 

• Rechtvaardigen van de investering door de te verwachten 

kwalitatieve en kwantitatieve voordelen te onderzoeken. 
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Een Supply Chain Opportunity Assessment is 
opgebouwd uit een vijftal deelstappen: 
1. Enterprise Vision Definition; 

2. Assessment Preparation; 

3. Needs Analysis; 

4. Opportunity Assessment; 

5. Salution Design. 

Ad 1: Enterprise Vision Definition: 
In de 'Enterprise Vision Definition' fase worden de visie, 

strategie en tactiek van de onderneming door de implementa

tiepartner onder de loep genomen. Vervolgens wordt gekeken 

hoe de inrichting van de logistieke keten bijdraagt aan het 

realiseren van de doelstellingen van de onderneming. Doel 

van de fase is om te komen tot een door beide partijen goed

gekeurd plan van aanpak voor het vervolgtraject. 

Ad 2: Assessment Preparation: 
In deze fase wordt het daadwerkelijke Assessment voorbereid . 

Praktische issues zoals het samenstellen van het team dat 



het Assessment gaat verzorgen worden opgelost. Verder 

wordt begonnen met het verzamelen van kwantitatieve gege

vens om de werking van de logistieke keten te analyseren. 

Ad 3: Needs Analysis: 
Tijdens de behoefte-analyse of 'Needs Analysis' fase worden 

de processen in de keten grondig bestudeerd en gedocu

menteerd. Daarnaast worden gegevens verzameld over de 

prestaties van de onderneming in de relevante sectoren. Doel 

is om problemen en de achterliggende oorzaken te achterhalen. 

Ad 4: Opportunity Assessment: 
In stap 4 worden de verbeterpunten in de keten in kaart gebracht, 

alsmede een manier om de verbeteringen daadwerkelijk te 

realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Key Performance 

Indicators. 

Ad 5: Salution Design: 
In de 'Solution Design' fase wordt tenslotte een implementatie

plan gedefinieerd van een project om de logistieke keten te 

verbeteren. In dit plan worden zowel de proces-issues als 

technologische problemen en oplossingen besproken. Ook 

de invulling van de resources komt aan bod. 
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Alvorens aan een Supply Chain Management traject te begin

nen, zullen veel bedrijven een goed inzichtwillen hebben in de 

huidige logistieke prestaties en data en de mogelijke verbe

teringen daarvan. Het kwantificeren van huidige prestaties, 

het inschatten van toekomstige prestaties en de data-integriteit 

is echter verre van eenvoudig. ERP-systemen (Enterprise 

Resource Plannings-systemen) zijn immers in de eerste 

plaats transactiesystemen. Deze zijn van huis uit ontwikkeld 

om transacties op het gebied van bijvoorbeeld inkoop, voor

raadbeheer, verkoop en de bijbehorende financiële gegevens 

te verwerken. Diepgaande functionaliteit qua rapportage is 

niet of slechts beperkt aanwezig. 

Een voorbeeld verduidelijkt dit met een ERP-systeem is het 

mogelijk om een overzicht te maken van alle inkoop- en pro

ductieorders die hun due-date overschreden hebben (te laat 

zijn). Maar op de vraag welke van deze te late orders nu ook 

daadwerkelijk een negatief effect hebben op het customer 

service level blijft een ERP-systeem het antwoord schuldig. 

Vaak kan dit antwoord wel via maatwerk gerealiseerd worden, 

maar daar hangt natuurlijk een behoorlijk prijskaartje aan. 
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De Rotterdamse softwareleverancier LBM heeft een tooi 

ontwikkeld die 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, staat centraal in deze workshop. 

De Business Moneytor Analyzer (BMA) maakt gebruik van 

een kopie van de gegevens van het ERP-systeem. Met deze 

gegevens worden berekeningen uitgevoerd die voor een 

inzicht in de Supply Chain van belang zijn. Zo worden bijvoor

beeld verkooporders van een bepaald product gekoppeld aan 

bijbehorende voorraden en inkooporders, waardoor potentiële 

leveringsproblemen voorspeld kunnen worden. Door nu de 

juiste actie te ondernemen (chasseren of juist afzeggen van 

bestellingen) kunnen de potentiële problemen voorkomen of 

gereduceerd worden. 

De BMA kan zowel tijdens de voorbereiding als bij de nazorg 

van een Supply Chain Planningstraject gebruikt worden. 

Tijdens de voorbereiding of Opportunity Assessment, kunnen 

met behulp van de BMA diverse logistieke KPI's (Kritieke 



Performance Indicatoren) berekend worden. Door doelwaarden 

voor de KP l's te definiëren (door benchmarking of inschatting 

door het management) kan men een beeld krijgen van bespa

ringsmogelijkheden . De Business Moneytor Analyzer kan dus 

helpen bij het kwantificeren van de verwachte opbrengsten 

van een Supply Chain verbeteringsproject. 

Ook in de nazorgfase van een Supply Chain verbetertraject 

heeft de BMA zijn toegevoegde waarde bijvoorbeeld bij de 

bewaking van de voortgang van de logistieke processen of bij 

de bepaling of de projectdoelstellingen gerealiseerd zijn. 

In de workshop wordt ingegaan op de volgende punten: 
- KPI 's die van belang kunnen zijn binnen logistieke 

verbete rtrajecten; 

- Concepten van ERP, Supply Chain Planningspakketten 

en Business Moneytor Analyzer; 

- Demonstratie van de BMA; 

-Case-studie over het gebruik van de BMA bij ASML. 

~~ ASML ~ 
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Ericsson is de leider in de "New Telecoms World" met inno

vatieve communicatie-oplossingen, die telecom- en datacom 

technologieën combineren met een optimale mobiliteit voor 

de gebruiker. Met meer dan 100.000 medewerkers in 140 landen, 

maakt Ericsson communicatie eenvoudiger voor haar klanten 

- network operators, service providers, ondernemingen en 

consumenten over de hele wereld. Ericsson Nederland heeft 

circa 2.500 medewerkers in dienst die in 1999 een omzet reali

seerden van ruim 1,8 miljard gulden. 

Om leidend te blijven in de "New Telecoms World" zal Ericsson 

"supply" en "IT" verder moeten coördineren en ontwikkelen 

om de klantentevredenheid te vergroten door een hogere 

leverbetrouwbaarheid, produktstandaardisatie en kortere 

levertijden. 

Op dit moment is de leverbetrouwbaarheid minder goed 

door een enorme stijg ing van de vraag in de markt en de 

onbetrouwbaarheid van het foracasting proces. De levertijd 

van de benodigde componenten is zee r lang. 

Produktstandaardisatie moet verder gerealiseerd worden . 

Per land heeft iedere klant specifieke eisen en wensen die 

allemaal met lokale materialen word en opgelost. Dit leidt tot 

een grote variëteit aan produkten waardoor het produceren 

op voorraad risico's kan hebben indien een bepaalde klant de 

produkten niet meer afneemt. 

Door het grote aantal varianten en een onbetrouwbare forecast 

zijn de levertijden lang en tevens is de leverbetrouwbaarheid 

niet goed. 

Om bovenstaande te realiseren is er een were ldwijd programma 

gestart, nc global, wat de volgende doelstellingen heeft: 

- Het verlag en van de levert ijden; 

- Het verhog en van de leverbetrouwbaarheid > 95%; 

- Het verlagen van het werkkapita al door het verl agen van het 
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onder handen werk en de fysieke voorraden; 

-Het verlagen van de kosten die aan de supply-cha in 

gerelateerd zijn; 

- Het verhogen van de efficiency. 

Hiervoor is het noodzakelijk om eerst de huidige processen te 

analyseren. 

De klant plaatst een order voor een telefooncentrale bij de 

lokale Ericsson vestiging. De lokale Ericsson vestiging gaat de 

bestelling analyseren en bepaald op artikelniveau wat benodigd is. 

De lokale Ericsson vestiging 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. Zowel Zweden als de lokale 

leveranciers leveren de bestelde materialen aan het magazijn 

van de lokale Ericsson vestiging. Deze materialen worden op 

het moment van levering gefaktureerd aan de lokale Ericsson 

vestiging. Deze lokale Ericsson vestiging draagt verantwoording 

voor de samenstelling en levert de materialen aan de lokatie 

die de klant wenst. Tevens regelt de lokale Ericsson vestiging 

installatiepersoneel zodat, als deze materialen arriveren, 

installatiepersoneel aanwezig is om de telefooncentrale te 

installeren. Als de klant de telefooncentrale accepteert, 

faktureert de lokale Ericsson vestig ing aan de klant. 

Deze workshop gaat in op het voorgaande. Deelnemers worden 

uitgedaagd om na te denken hoe Ericsson verbetering en in haar 

proces kan realiseren. Naast antwoorden zullen deelnemers 

weggaan met veel vragen, echter wel de juiste vragen die zij 

in de context van hun eigen bedrijf moeten beantwoorden. 

ERICSSON i! 



BETA Objective 
The objective of BETAis to carry out research 
into the a na lysis, design and control of 
operational processes. 

BETA Main Research Theme: 
Operations Management & Logistics 
The optimal use of resources tor 
the production of goods and servicestaking 
into account costs, quality, and time. 
Operations Management & Logistics 
includes: 

• Un Management 
Unit Management ~mphasises the effective 
and efficient u se of resources in a well 
defined organisati~nal unit. 

I 
• Chain Management 

Thema in theme ofChain Management is 
the delivery of products and services to 
custpmers, accofdi~g totheir specifications 
(qu*ity, time, cost)~ 

• Network Management 
Both the allocation: of resources and the 
quality and structure of produels are taken 
into iaccount by Network Management, as 
are the flow of information, the operational 
i nfrastructu re a nd the IT a rch itectu re. 

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

ECAOEC, SIMNET, 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 Mathernaties and Computer 

Sc ie nee at Eindhoven University of Technology 
• Centre for Production, Logistics and 

Operations Management at Twente University 

Research 
Institute 



Bedrijfsprotiel Kendrion lndustrial Products 
and Services bv 
Kendrion lndustrial Products and Services bv maakt deel uit 

van Kendrion Components Manufacturing, de industriële 

toeleveringsdivisie van Schuttersveld nv. Kendrion Components 

Manufacturing is onderverdeeld in 4 groepen : 

- automotive; 

- consumer products; 

- metals; 

- elektromagnetische componenten. 

De divisie heeft productievestigingen in vrijwel alle landen 

binnen de Europese gemeenschap en in Oost-Europa. Over 

1999 is een omzet behaald van ruim 550 miljoen Euro. 

Kendrion IP&S bv is gespecialiseerd in de co-engineering, 

manufacturing en JIT-toelevering van complexe metalen 

framestructuren en assemblies voor de reprografische, 
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medische en interne transport markt. Tot de klantenkring 

behoren vrijwel alle gerenommeerde namen uit deze sectoren. 

Voorbeelden zijn onder andere Océ-Technologies, Xerox, 

Canon, Ricoh, Kodak en Heidelberg binnen de reprografie en 

Jungheinrich, Still en Clark binnen intern transport. 

Gezien de aard van het door haar toe te leveren product en 

haar positie als essentiële schakel in de waardeketen van haar 

klanten kan Kendrion IP&S bv bogen op brede praktische 

ervaring op het gebied van supply chain management, zowel 

voor wat betreft de toeleverende als de uitbestedende kant. 

Inhoud van de workshop 
In de workshop zal allereerst ingegaan worden op de 

logistieke grondstructuur van de keten en de manier waarop 

Kendrion IP&S bv haar logistieke concept hierop heeft 

aangepast. 



Daarna zal aan de hand van enkele voorbeelden getracht 

worden de weerbarstige praktijk voor het voetlicht te brengen. 

Hierbij zal met name aandacht besteed worden aan de gevolgen 

die opschalen en uitfaseren van de productie hebben voor 

aansturen van een supply chain. Deze fases uit de product 

levenscyclus zijn in het algemeen kritisch voor wat betreft 

leveringen en kosten, maar krijgen meestal niet die aandacht 

die daarmee gepaard hoort te gaan . 

Tenslotte wordt stilgestaan bij een aantal actuele ontwikke

lingen die in de kern sterk concurrentieverhogend zijn voor 

zowel de uitbesteder als de toeleverancier. Om tot volle 

wasdom te komen vereisen zij echter wel dat Supply Chain 

Management een veel prominentere plaats in gaat nemen in 

de interactieprocessen tussen toeleverancier en uitbesteder. 

Bedoeling is de workshop af te sluiten met een discussie aan 

de hand van een aantal stellingen die uit het voorgaande naar 

voren komen . 



Achtergrond 
Vele ondernemingen zijn vandaag de dag nog gericht op 

optimalisatie van de eigen (interne) supply chain . De interne 

en externe integratie van de supply chain is een evolutionair 

proces, waarbij een aantal fases worden doorlopen. Om deze 

evolutie in kaart te brengen heeft KPMG een model van 

4 fases geïntroduceerd. 

Enkele organisaties zijn nog steeds functie- en taak georiënteerd 

en bevinden zich in fase 1, "fragmented pyramid". Het merendeel 

is echter onderweg naar fase 2 ("integrated enterprise") door 

te werken aan Business Process Re-engineering projecten 

met als doel een proces- en marktgerichte organisatie. Vaak 

wordt een Enterprise Resource Planningspakket (ERP) geïnt

roduceerd. Optimalisatie van logistieke processen vindt echter 

vooral plaats tussen de schakels van de eigen onderneming 

en niet binnen de totale keten . Soms wordt een start gemaakt 

met Advanced Planning Systems (APS) ter ondersteuning van 

de integratie. Langzaam richten organisaties zich op fase 3, de 

"integrated interprise", waarin de inrichting van geïntegreerde 

supply chains centraal staat. Klant en leverancier worden 

betrokken in het aansturen van de logistieke keten van 

de organisatie . Om in dit stadium succesvol te opereren is 

"collaborative planning" absoluut noodzakelijk, daar de 

consequenties van veranderende vraag en aanbod gegevens 

direct doorgerekend en onderling afgestemd dienen te worden 

om klassieke opslingereffecten te voorkomen. Fase 4, de 

"virtual enterprise" van de evolutie waarbij verschillende 

schakels als shared resources gebruikt worden door meerdere 

entiteiten die elk gericht zijn op een bepaalde product-markt 

combinatie, lijkt nog ver weg . 

Een aantal trends veroorzaken momenteel een toename in 

ketendenken en ketenintegratie . Meer en meer concurreren 

niet langer ondernemingen met elkaar maar totale supply 
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chains. Hiertoe zal samenwerking en afstemming tussen 

partners in de keten ontwikkeld dienen te worden. Was het 

ontwikkelen van integrale logistiek binnen de eigen onderneming 

reeds een lastige aangelegenheid, partnership tussen 2 of 

meer ondernemingen in de keten is vele malen complexer. 

Een collaborative supply chain is géén technische aangele

genheid; alle 4 dimensies (management & organisatie, IT & 

infrastructuur, mens & cultuur en processen) dienen in balans 

te zijn. Om dit te realiseren kunnen we gerust spreken over 

Supply Change Management! 

Doelstelling 
Doelstelling van de workshop is de deelnemer inzicht te 

geven in : 

- Het door KPMG gehanteerde evolutie model (4 fases) van 

Supply Chain Management; 

- De huidige fase waarin de onderneming van de deelnemer 

zich bevindt en de toekomstige fase; 

-Een casus "collaborative planning" tussen Philips Semicon

ductors en een strategische partner; 

-De condities voor succes om "collaborative planning" tus

sen partners in de keten te realiseren. 

Werkvorm 
In de workshop zullen de deelnemers na een introductie van 

het SCM-evolutiemodel hun huidige en toekomstige fase in 

het model bepalen. Vervolgens zal aan de hand van een casus 

"collaborative planning ", waarbij een tweetal bedrijven zich 

ontwikkelen van fa se 2 naar fase 3, in een interactieve sessie 

bepaald worden wat de condities voor succes zijn om deze 

ontwikkeling goed te doorlopen. 

KPMG 
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~Eaculteit Technologie Management 

Door mondialisering neemt de concurrentie tussen ondernemingen sterk toe. Om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren 

in de ogen van de consument of afnemer is voortdurende vernieuwing van producten, processen en diensten (innovatie) cruciaal. 

Hetzelfde geldt voor flexibiliteit, kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Hoogwaardige technologieën zijn hiervoor onont

beerlijk. Technologische ontwikkeling is het fundament onder iedere concurrerende organisatie. 

Tegelijkertijd stellen overheden en maatschappelijke organisaties steeds hogere eisen aan verantwoorde technologische 

ontwikkeling en aan de samenhang tussen technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Verantwoorde technologische 

ontwikkeling vormt immers het fundament onder iedere moderne samenleving. 

Technologie Management heeft te maken met beide aspecten. Het betekent op verantwoorde wijze maximaal rendement 

behalen uit kennis, technologie en innovatie. Bij technologie management gaat het dan ook niet alleen om efficiëntie, kosten

beheersing en kwaliteit, maar ook om maatschappelijke voorwaarden voor en beperkingen van nieuwe technologieën. Kennis 

van duurzaamheid, gebruikersvriendelijkheid en wetgeving speelt hierbij een grote rol. 

Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven levert experts af in technologie management: als ingenieur 

of als onderzoeker. Ruim 190 wetenschappelijk medewerkers, waaronder 40 hoogleraren, verrichten onderzoek en geven 

onderwijs aan 1600 studenten Technische Bedrijfskunde en 400 studenten Techniek en Maatschappij. De faculteit heeft inmiddels 

ruim 4300 afgestudeerde ingenieurs. Daarnaast vinden er intensieve studentenuitwisselingen met topuniversiteiten in de 

Verenigde Staten en Europa plaats. 

Opleidingen 
In de ingenieursopleiding Technische Bedrijfskunde betekent Technologie Management het ontwerpen van optimale productie

ketens in technologie-intensieve omgevingen. Alle schakels in de keten voor het tot stand brengen van producten en diensten 

zijn perfect op elkaar afgestemd: producten en diensten binnen bedrijven, maar ook binnen complexe netwerken van bedrijven. 

Geavanceerde kennis van operations management is hiervoor essentieel, aangevuld met kennis van marketing & sales, ontwerp 

en innovatie, inkoop, opslag, onderhoud en service, strategieontwikkeling en human resource management. 

In de ingenieursopleiding Techniek en Maatschappij betekent Technologie Management dat bijzondere aandacht wordt 

geschonken aan de rol van maatschappelijke factoren bij ontwikkeling en gebruik van technologie. Het gaat om de ontwikkeling, 

verspreiding en het gebruik van innovaties en de gevolgen daarvan voor de samenleving. Gedegen kennis van specifieke 

technologieën zoals bouw-, energie-, milieu- of informatietechnologie vormt hiervoor een noodzakelijke basis, tezamen met 

kennis van economie, gebruikersgedrag, technologiebeleid en internationale samenwerking. Op deze manier betekent 

Technologie Management het verantwoord sturen en beheersen van technologische vernieuwing. 

Beide ingenieursopleidingen bieden naast de voltijdstudie ook een avondopleiding aan, gericht op mensen met een HTO-voor

opleiding. Afgestudeerde academici met een exacte opleiding leren tijdens de twee jaar durende ontwerpersopleiding 

Logistieke Besturingssystemen van het Stan Ackermans Instituut van de Technische Universiteit Eindhoven het logistieke 

proces binnen bedrijven en non-profitorganisaties (her)ontwerpen. Het gaat daarbij om zowel de bestuurlijke structuur als de daarbij 

behorende informatiesystemen en de logistiek-technische inrichting. Verder is de faculteit nauw betrokken bij de ontwerpers

opleiding Architectural Design Management Systems en de Commercieel-technische opleiding Master of Business Marketing. 
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Onderzoeksspeerpunten 

Operations management en logistiek 
De onderzoeksschool BETAis de grootste onderzoekskern in Nederland op het gebied van analyse, ontwerp en beheersing van 

operationele processen binnen technologie-intensieve organisaties in industrie, distributie en dienstverlening . BETA ontwikkelt 

wetenschappelijke kennis om vraagstukken van ondernemingen op te lossen en draagt die kennis ook over. Hierbij hanteert 

BETA een modelmatige kwantitatieve invalshoek waarin wiskundige, logistieke, informatie-technologische, economische en 

sociaal-wetenschappelijke kennis wordt geïntegreerd en afgestemd op de specifieke kenmerken van mens en technologie

intensieve organisatie. Er bestaat een intensieve strategische samenwerking met Stanford University USA. 

Mens-systeem-intera ct ie 
In het J.F. Schouten lnstitute tor User-System Interaction Research werkt de faculteit Technologie Management samen met 

het I PO, Centrum voor Onderzoek naar Mens-Systeem Interactie. Het gaat hier om onderzoek op het gebied van de interactie 

tussen de mens- en technologie-intensieve systemen zoals consumentenelektronica of software. 

Centraal staan zintuiglijke, taalkundige en cognitieve aspecten van deze interactie. De ontwikkelde kennis wordt gebruikt om 

het ontwerp van technische producten beter af te stemmen op behoeften, vaardigheden en beperkingen van gebruikers. 

Met vooraanstaande groepen in de Verenigde Staten, Europa en Japan wordt samengewerkt. 

Innovatiemanagement en -beleid 
Binnen het Eindhoven Centre for lnnovation Studies (ECIS) worden innovatiemanagement en -beleid bestudeerd zowel vanuit 

een bedrijfsorganisatorisch perspectief als vanuit een macroperspectief. 

Kennis over innovatie en innovatiemanagement binnen bedrijven en (internationale) netwerken van bedrijven en het rendement 

van het nationale innovatiesysteem dient de basis te vormen voor het overheidsbeleid ter bevordering van duurzame innovatie

en concurrentiekracht. 

Op dit gebied wordt samengewerkt met het bekende onderzoekinstituut MERIT (Maastricht Economie Research lnstitute on 

lnnovation and Technology). 
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_ tndustria, Studievereniging voor Technische Bedrijf_skunde 

Algemeen 
lndustria is de studievereniging voor Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zij werd in 1963 
opgericht en is nu een bloeiende vereniging met zo 'n 1200 leden. Velen hiervan zijn actief binnen één of meerdere commissies . 

Doelstelling 
lndustria heeft als doel het behartigen van de belangen van alle studenten Technische Bedrijfskunde binnen de faculteit 
Technologie Management aan de TUE. Deze doelstelling wordt drieledig gezien. 
Ten eerste ondersteunt lndustria haar leden bij de studie. Dit wordt gedaan door het verzorgen van studiemateriaal. Tevens vervult 
lndustria een brugfunctie tussen student en faculteit en tussen studietheorie en bedrijfspraktijk. 
Ten tweede biedt lndustria haar leden de mogelijkheid zich te ontplooien. Dit gebeurt onder andere op de gebieden van 
organisatorische en communicatieve vaardigheden. Daarnaast wordt de integratie tussen studenten bevorderd. 
Ten slotte richt lndustria zich op de arbeidsmarktoriëntatie. Hierbij worden de contacten tussen studenten en bedrijfsleven 
gestimuleerd en gefaciliteerd, waarnaast ook informatie over Business Courses en Stages aangeboden wordt. 

Organisatie 
De activiteiten van lndustria worden georganiseerd door studenten Technische Bedrijfskunde uit alle jaargangen. Deze actieve 
leden zijn werkzaam in de ruim 20 commissies van lndustria en binnen de onderverenigingen . De dagelijkse leiding van 
lndustria is in handen van het vijfkoppig bestuur. Het bestuur treedt op als eindverantwoordelijke voor de activiteiten en draagt 
zorg voor de representatie van lndustria naar derden. 
Binnen lndustria is er sprake van een open manier van werken. waarbij iedereen verantwoorde lijk is voor de resultaten. De 
commissies werken daarom via een gestructureerde manier naar het eindresultaat toe, door het maken van goede plannen 
alvorens te beginnen met de organisatie. Zijn de plannen door het bestuur goedgekeurd, dan heeft de commissie alle vrijheid 
en verantwoordelijkheid om tot het gewenste eindresultaat te komen . Op deze wijze leren alle actieve leden op een zeer zelf
standige manier te werken en verantwoordelijkheid te nemen. 

Activiteiten 
Zoals reeds eerder gezegd organiseert lndustria. om haar doelstellingen te bereiken. een breed scala aan activiteiten. De activi
teiten kunnen worden onderscheiden in studiegerelateerde activiteiten. onderwijsactiviteiten, internationale activiteiten en 
bijzondere activiteiten. 

Studiegerelateerde activiteiten 
Het lndustriaCongres behoort tot deze categorie. Dit is tevens één van de grootste activiteiten die wordt georganiseerd. Naast 
het congres organiseert lndustria ieder jaar een drietallezingen en een zestal excursies . De lezingen worden gegeven door 
prominente personen uit het bedrijfsleven of van de overheid. die een actueel (bedrijfskundig) onderwerp belichten. Net als de 
lezingen vormen ook de excursies een welkome aanvulling op de collegestof. doordat ze studenten de gelegenheid bieden de 
bedrijfskundige theorieën te koppelen aan de praktijk. Om de studenten ook de gelegenheid te geven om vaardigheden te 
ontwikkelen die in het curriculum weinig voorkomen. is de Management Training Cyclus opgestart. Bij deze activiteit worden 
er trainingen verzorgd over specifieke vaardigheden . Per jaar zijn er een viertal trainingen die verzorgd worden door het 
bedrijfsleven. 
Verder is er sinds een aantal jaren de Branchedag voor jongerejaars studenten. Door middel van lezingen en workshops maken 
zo'n 80 studenten kennis met een bepaalde branche. Dit jaar zal dit de branche 'consultancy' zijn . Tot slot organiseert lndustria 
dit jaar voor de eerste keer de Assessment Day. Deze dag zullen studenten geconfronteerd worden met zaken die ze normaal 
pas tegenkomen in hun sollicitatieprocedure. Een voorbeeld hiervan zijn rollenspelen. Vanzelfsprekend is de activiteit voor 
ouderejaars studenten. 

Tevens brengt lndustria in samenwerking met de alumnivereniging. de VBI. een magazine uit. Dit periodiek voor Technische 
Bedrijfskunde, Scope genaamd, verschijnt vier maal per jaar en wordt verspreid onder alle studenten, medewerkers en 1750 
leden van de alumnivereniging. In de Scope wordt getracht een evenwicht te vinden tussen bedrijfskundig wetenschappelijke 
artikelen. interviews. artikelen over de ontwikkelingen binnen de faculteit. lndustria en de Vereniging voor Bedrijfskundig 
Ingenieurs. 

Onderwijsactiviteiten 
Als studievereniging probeert lndustria haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de studie . lndustria doet dit door het 
aanbieden van studiemateriaal tegen gereduceerd tarief. Het laatste jaar wordt er tevens hard aan gewerkt om zoveel mogelijk 
studiematerialen via internet te verspreiden om de service nog groter te maken. Naast het verstrekken van deze materialen. 
volgt lndustria de opleiding zeer kritisch en schroomt niet om hierover in discussie te gaan met de faculteit. 
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Internationale activiteiten 
lndustria vindt het zeer belangrijk dat haar leden zich internationaal kunnen oriënteren en ontplooien. Mede daarom heeft 
lndustria actief meegewerkt aan de oprichting van ESTIEM, de European Studentsof lndustrial Engineering and Management. 
In ESTIEM zijn op dit moment meer dan 50 studieverenigingen voor Technische Bedrijfskunde uit verschillende Europese landen 
verenigd . Via dit netwerk van contacten worden er vele internationale projecten, zoals uitwisselingsreizen, een seminar-cyclus 
en een Tournament In Management & Engineering Skilis georganiseerd . 

De grootste internationale activiteit van lndustria is de lndustria Study Tour. Een groep van ruim twintig studenten brengt gedurende 
drie en halve maand een bezoek aan een land en voert een uitgebreid onderzoek uit. Het onderzoek heeft betrekking op een 
aantal actuele onderwerpen, die direct met het bezochte land in verbinding staan en voor het bedrijfsleven interessant zijn. 
Daarnaast zullen de deelnemers een individuele stage lopen. Na afloop van de reis wordt er een symposium georganiseerd en 
een verslag geschreven, dat ook te koop is. Recent bezochte landen zijn Australië, Zuid Afrika, Indonesië en Chili. Dit jaar zal 
de studiereis naar Nieuw-Zeeland gaan. 

Bijzondere activiteiten 
De activiteiten, die binnen deze categorie vallen, zijn vooral bedoeld om de studenten naast hun studie de gelegenheid te geven 
elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. 
Eén van deze activiteiten is de uitgave van het lndustriajaarboek, de Atlas. De Atlas bevat een verslag van alle activiteiten die 
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, zowel binnen lndustria als op algemeen bedrijfskundig gebied. De Atlas bevat 
tevens het zogenaamde Smoelenboek, met alle foto's, namen en adressen van de studenten Technische Bedrijfskunde. 
lndustria organiseert jaarlijks voor de aankomende eerstejaars de introductieperiode. In deze periode leren deze nieuwkomers 
de faculteit, universiteit en de stad Eindhoven kennen. Ten slotte heeft lndustria ter afsluiting van haar dies ieder jaar een groots 
gala. 

Direct Future 
lndustria heeft, samen met vier andere studieverenigingen in Rotterdam, Groningen en Amsterdam, een direct mail service 
opgezet. De naam van dit initiatief is Direct Future. Door middel van het bijhouden van een adressenbestand, waarvoor 
studenten een speciaal inschrijfformulier kunnen invullen, wordt het bedrijven mogelijk gemaakt een mailing te versturen naar 
een geselecteerde doelgroep. Op deze manier ontvangen studenten alleen de post, waarin zij geïnteresseerd zijn en bereiken 
bedrijven een grotere effectiviteit. 

Onderverenigingen 
lndustria heeft twee onderverenigingen : de BeleggingsstudieCiub lndustria (BCI) en Interactie. 
Het doel van de BCI is om haar leden vertrouwd te maken met het beleggen in aandelen en opties en alle andere aspecten van 
de effectenwereld. Voor de leden wordt een aantal activiteiten georganiseerd zoals excursies, lezingen en beleggingsspelen. 
Interactie is de studievereniging voor Internationale Technisch Bedrijfskundige Activiteiten. Zij is opgericht in 1996 en heeft als 
doelstelling internationale activiteiten voor alle Technische Bedrijfskunde studenten bereikbaar en toegankelijk te maken. Door 
Interactie worden de diverse ESTIEM-activiteiten georganiseerd, alsmede Europese Uitwisselingsreizen, internationale lezingen 
en excursies en Crime, het internationale weekend voor managementvaardigheden. Deze activiteiten worden bezocht door 
studenten uit heel Europa. 

Meer informatie over lndustria? 
Voor het bedrijfsleven bestaan er diverse mogelijkheden zich te presenteren op één van de activiteiten van lndustria en haar 
onderverenigingen. Meer informatie over lndustria en haar activiteiten kûnt u verkrijgen bij de commissari.s Externe 
Betrekkingen, Peter Schram. 

Het adres is: 
Studievereniging lndustria 
Technische Universiteit Eindhoven 
p/a Paviljoen A-20 
Postbus 513 
5600MB EINDHOVEN 
tel: 040 - 247 24 71 
fax: 040 - 247 38 71 
e-mail: bestuur@industria.tue .. nl . 
internet: www.tue .nl/indüstria 
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Dit congres werd georganiseerd door Stichting BedrijfskundeCongres lndustria, een onderdeel van lndustria, studievereniging 

voor Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De organisatie van dit congres is in handen van vijf 

studenten die een jaar lang intensief hebben samengewerkt om dit congres te laten slagen. 

Een jaar dat begon met de keuze van een onderwerp, het zoeken naar sprekers, locatie en sponsoring en dat eindigde in het 

werven van deelnemers, het samenstellen van deze congresbundel en tot slot de congresdag zelf. 

Wij hebben getracht een professioneel congres te organiseren, dat zowel bij het bedrijfsleven en overheid als bij studenten in de 

belangstelling staat. Wij hopen dat deze congresdag heeft voldaan aan uw verwachtingen en dat uw inzicht in de mogelijkheden, 

die Supply Change Management biedt, is vergroot. 

Monique Coolen 

Linette van Bussel 

Arijan Konings 

Astrid van Griethuijsen 

Wendy van der Valk 
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- voorzitter 

- commissaris Acquisitie 

- commissaris Dagorganisatie 

-commissaris Sprekers 

- commissaris Promotie 



Dhr. H. Bodt 
Voorzitter Supervisory Board of ASM 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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-~_Dit congres werd mede mogelijk gemaakt door: 

ABN AMRO 

Akzo Nobel nv 

Beta Research lnstitute 

Cap Gemini Nederland B.V. 

DAF Trucks N.V. 

Oétech Ingenieursbureau 

Dow Benelux NV 

Essent Groep nv 

Esso Nederland BV 
faculteit Technologie Management 

Magnus Management Consultants 

Mitopics B.V. lnformatiserings Architecten 

NedCar 

QAD Netherlands BV 

SAP Nederland B.V. 

TPG 

Unilever Nederland B.V. 

Vereniging Logistiek Management 

Met dank aan: 

prof. dr. A.G . de Kok 

de sprekers 

de sponsoren 
Comité van Aanbeveling 

DUO Reclame, Veldhoven 

faculteit Technologie Management 

studievereniging lndustria 

familie en vrienden 

iedereen die ons op welke manier dan ook geholpen heeft 
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DE TNT POST GROEP IS MET ZO 'N 100.000 MEDEWERKERS ACTIEF IN MEER DAN 200 LANDEN EN 

HEEFT CONTINU PLAATS VOOR AMBITIEUZE ACADEMICI. BEL 0800-235 87 41 OF GA NAAR www.tpg.nl r~TPG 
TNT POST GROEP 
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EQ EN M F G I 

SUPPLY C HAl N 

OP 

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-busines$' is nog altijd 

'business': kopen en verkopen. 

De ERF-oplossingen en e-busi~ess 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. 
I 

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

combineren sterke, brànchegerichte functionaliteit en een hoge 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 ene-business. En dus ook niet aan QAD. 

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

QAD Netherlands B. V , Pultonbaan 20, 3439 NE Nieuwegein. Tel. +31 (0}30 602 42 06. Fax +31 (0)30 603 80 3 7. info@qad.nl 
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