
 

De logistieke geldstroom diagnose. Deel 3: Ervaringen met de
logistieke geldstroomdiagnose
Citation for published version (APA):
Corbeij, M. H., Jansen, R. A., Vermeij, R. H. B., & Wolff, A. C. (1992). De logistieke geldstroom diagnose. Deel
3: Ervaringen met de logistieke geldstroomdiagnose. I en L : Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 8(10), 24-26,
29-32.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1992

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/2629d982-a61d-4657-80c2-ea381f6b7de0


M. H. CORBEY, R. A. JANSEN, R. H. B. VERMEIJ EN A. C. WOLH 

ERVARINGEN MET DE LOGISTIEKE GELDSTROOMDIAGNOSE 

DE LOGISTIEKE 
GELDSTROOMDIAGNOSE (3) 

LOGISTIEKE 
KOSTEN 
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Logistiek is een concurrentiewapen. Het is 
daarom zeer belangrijk de logistieke prestaties 
continu in de gaten te houden en continu ver
beteringen aan te bren~en waar dat kan of no
di~ is. Daarvoor is een JUiste diagnose nodi~. 
Dtt is het derde artikel in de reeks over logtstie
ke geldstroomdiagnose. In het eerste artikel 
(april 1991) gingen de auteurs in op de verschil
lende bestaande diagnosemethoden. Het twee
de artikel (sep~ember 1991) behandelde een 
nieuw ontwikkelde methode: de logistieke geld
stroomdiagnose. Dit artikel gaat over de erva
ringen opgedaan met de logistieke geldstroom
diagnosemethode. 

De ervaringen met betrekking tot de lo
gistieke gcldstroomdiagnose strekken 
zich inmiddcls uit over meer dan vijf
tien bedrijven. Een achttal daarvan zijn 
zdfstandige werkmaatschappijen van 
i·(·n en hctzclfde cotllcrn d.lt opcrc,-rt in 
de industridc nurkt v.lll de nu:taal/clcc 
tro. De overige bedrijven zijn verdecld 
over verschillende branches; men moet 
hierbij onder meer denken aan de auto
mobielindustrie, electronicafabrikan
ten, de betonbouw enzovoort. AI metal 
is er inmiddels een zecr kleurrijk erva
ringspalet ontstaan. 

Het grote voordecl van de logistieke 
geldstroomdiagnose is het feit dat per 
processtap in het ordertraject de logis
tieke pre static wordt weergegeven in sa
menhang met de hiervoor benodigde in
zet van middelen (capaciteit en voor
raad). Daarbij wordt de inzet van mid
dclen weergegeven in direct be"invlocd
barc uitgavcn. V crgeleken met de regu-

liere interne berichtgeving is dit een dui
delijk andere invalshock. Uit reacties 
van betrokken management bleek dat 
men hieraan toch even moest \vennen'. 

Voor.1l de illlerprl"t.ltic v.111 d,· )',d>ruik 
tl' gr.dickcn vcrdicnt ctlit?,l" tt~c!i,llllllt?,. 
Vandaar dat we in paragraaf I de voor· 
delen van deze aanpak nadcr toelichten. 

Bl'staande administratil'vc en logistickc 
systemen z.ijn over het algl'nlccn nict in
gericht op de logistickc gcldstroomdia
gnose. Dit bctekent dat gegcYcns vaak 
in een voor de diagnose ontoegankclij
ke vorm worden bewaard. Direct in
zicht is dan onmogclijk; aileen herorde
ning van gegevens kan uitkomst bieden. 
Op zichzelf is dit een nwrkwaardigc 
constatering; men kan zich afvragen 
waarvoor men dan cigenlijk de gege
vens bcwaart. In paragraaf 2 bespreken 
we onze ervaringen per type meting en 
gevcn we oplossingcn. 
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Eerder in deze reeks zijn verschenen de 
volgende artikelen: 
- Ir. M. H. Corbeyen ir. R. A. jansen, 'De 

logistieke geldstroomdiagnose (I)', 
Tijdschri/t voor lnkoop & Logistiek, nr. 
4/1991, biz. 34. 

·-· I r. M. H. Cor bey en ir. R. A. Jansen, 'De 
logistieke geldstroomdiagnose (2)', 
Tijdschri/t voor lnkoop & Logistiek, nr. 
9/1991, blz. 18. 

Vanuit de praktijk werd overigens een 
aantal vragen regelmatig gesteld. In het 
kader 'Negen vee! gesteldc vragen' gaan 
we hier kort op in. 

Een korte slotbeschouwing treft men in 
paragraaf 3 aan. 

1. Verbeteren naar aanleiding van de lo
gistieke geldstroomdiagnose 
De cssentie van de diagnose is dat per 
processtap over het pehelc ordcrtraject 
(dus inclusief het papieren voortra
ject') vier grootheden zichtbaar worden 
gemaakt. Dit is weergegeven in figuur 1. 
Aan de linkerkant in deze figuur ziet 
men de leverbetrouwbaarheid van de 
toeleverende afdelingen weergegeven in 
zogenaamde S-curves (zie dee! 2). In dit 
voorbeeld betreft het de toeleverende 
afdelingen Inkoop, Onderdelenfabrica
ge en W erkvoorbereiding. Als deze toe
levcringen onvoldoende betrouwbaar 
zijn, dan moet het management van de 
opvolgende processtap reageren, an
ders plant de leveronbctrouwbaarheid 
zich voort in de keten. 

Voor deze reactie staat het manage
ment een tweetal middelcn tcr bcschik
king: voorraad en capaciteit. We bcvin
dcn ons nu in hct midden van figuur I. 
In het voorbeeld bestaan in de proccs
stap drie soortcn voorraad (dric 'staaf
jcs'): ecn voorraadpunt aan de inputzij 
de, ondcrhandcn wrrk voorraad en t'l'll 

voorraadpunt aan de outputzijdc. De 
geldstroomdiagnose maakt bij elke 
voorraad onderscheid in normatieve 
voorraad, geplande extra voorraad als 
gevolg van verstoringen en ovcrtollige 
voorraad (drie arceringen per staafje). 
Als het management de toeleverbe
trouwbaarheid wil opvangen door inzet 
van extra geplande voorraad, dan wordt 
dat dus zichtbaar gemaakt. ..,. 
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• Het management kan ook kiezen voor 
de inzet van extra capaciteit om de toe
leverachterstand weg te werken. Dit 
maakt de gcldstroomdiagnose zicht
baar door de capaciteitsgrafiek. Hierin 
wordt onder meer afgebeeld hoeveel ex
tra uren er nodig zijn geweest en met 
welke middelen men deze extra uren 
heeft gerealiseerd, denk hierbij aan 
overwerk, uitbesteding en dergelijke. 

Zowel de voorraad- als de capaciteits
grafiek worden uitgedrukt in het effect 
van de maatregelen op de geldstroom 
van de onderneming. Dit betekent dat 
het management rechtstreeks wordt 
geinformeerd over de uitgaven die de 
extra maatregelen met zich meebren
gen. lntegrale kostprijzen en tarieven 
worden niet gehanteerd (zie ook deel1 ). 
Het management kan ondubbelzinnig 
prioriteiten stellen bij de keuze van 
maatregelen. 

W at men tenslotte wil weten is in hoe
verre het management door de inzet 
van middelen erin slaagt om zelf welle
verbetrouwbaar te zijn. Dit is de rech
terkant van figuur 1. Hier staat de 
S-curve van de ajleverbetrouwbaarheid 
van de processtap. 

Dit voorbeeld gaat slechts over een pro
cesstap. Het zal duidelijk zijn dat het de 
bedoeling is dat dergelijke grafieken 
worden opgesteld voor elke processtap 
in het ordertraject. Hierbij moeten we 
opmerken dat in het papieren voortra
ject (bijv. engineering, verkoop binnen
dienst, werkvoorbereiding) geen fysie
ke voorraad bestaat; voorraadgrafieken 
hoeven daar dus niet opgesteld te wor
den. 

N aast de voordelen die we a! eerder be
schreven, willen we toch nog eens het 
integrale karakter benadrukken. Men 
ziet over de gehele keten van het order
traject hoe betrouwbaar de belevering 
plaatsvindt en in hoeverre capaciteits
en voorraadacties succes hebben. 
Dit biedt grote perspectieven als bet 
gaat om gericht verbeteren. Het logis
tiek management, dat per definitie een 
ketenverantwoordelijkheid heeft, kan 
nu overzien waar in de keten als eerste 
een prestatieverbetering wenselijk is. 
Dit 5etekent dat men, als men de dia
gnose zou herhalen, tot afspraken kan 
komen in de vorm van 'target-grafie
ken'. Maar ook voor de controller biedt 
deze aanpak grote voordelen. Doordat 
de effecten van maatregelen weergege-

ven worden in het effect op de gcld
stroom, kan de bedrijfseconomische 
evaluatie van logistieke acties en verbc
teringsvoorstellen vee! sneller en gc
makkclijker plaatsvinden. Kostengege
vens bieden voor de bedrijfseconomi
sche cvaluatie nu cenmaal vee! minder 
aanknopingspunten; zie hicrvoor ook 
Wouters (1992). 

Het is onze overtuiging dat de beoorde
ling van logistieke prestaties aileen mo
gelijk is als men tegelijkertijd de vier 
grootheden ( toeleveringsbetrouwbaar
heid, inzet van voorraad, inzet van capa
citeit en afleverbetrouwbaarheid) in sa
menhang bekijkt. W eglating van slechts 
een van deze grootheden zal meteen lei
den tot dubbelzinnige prestatiebeoor
deling. 

2. Meetervaringen 
Zoals gezegd bestaan de metingen uit 
een viertal grootheden. Allereerst 
wordt de externe prestatie gemeten in 
term en van leverbetrouwbaarheid (2.1 ). 
Interne prestaties betreffen de leverbe
trouwbaarheid per afdeling in het or
dertraject (2.2). De prestatics worden 
mogelijk gemaakt door de inzet van .,.. 

Figuur /. De essentie van de ~eldstroomdiagnose per processtap: toeleverbetrouwbaarheid, inzet van voorraad en capaciteit, 
ajleverbetrouwbaar eid -

Toeleverbetrouwbaarheid Processtap Afleverbetrouwbaarheid 

100% lnkoop 

v 
/ 1---

lnzet van voorraad + OHW 

I I 

Te vroeg Te laat 

~ 100% Onderdelenfabricage ~ I 100% 

v 
~ -v lnzet van capacih~it 

---

--·· •.•;. 

Te vroeg Te laat ~ lUi ~ 
Te vroeg Te laat 

I= ~ ~ I-
100% Werkvoorbereiding ~ f-

f- ~ 
f- f-v 

/ f--

Te vroeg Te laat 
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..,.. voorradcn cn ondcrhanden werk (2.3) 
en capaciteit (2.4 ). 

21 Externe prestaties 
De externe prestatie is de mate waarin 
het bedrijf in staat is om aan de leveraf
spraken met de klant te voldoen (lever
betrouwbaarheid). Meer dan de helft 
van de onderzochte bedrijven bleek 
geen reguliere leverbetrouwbaarheids
meting te kennen. Het bleek echter al
tijd mogelijk om zonder aanvullende 
metingen tot uitspraken te kunnen ko
men. Zo werden vaak de leverafspraken 
gehaald uit de contracten en orderbe
vestigingen en was de realisatie traceer
baar via onderzoek van transportdata 
of urenregistraties. Uiteraard is deze 
vorm van leverbetrouwbaarheidsme
ting erg bewerkelijk. Een ander veel
voorkomend probleem bij deze meting 
was het feit dat er vaak op verzoek van 
de klant later moest worden uitgele
verd. Indien men in dit geval de eerste 
afleverafspraak vergelijkt met de ver
zenddatum, dan is het beeld vanzelf
sprekend te ongunstig. Wij Josten dit in 
een aantal gevallen op door een tweetal 
leverbetrouwbaarheidscurves te Iaten 
zien. Een curve met de eerste afleveraf
spraak met de klant en een curve met de 
laatste afspraak. Dan wordt het beeld 
uiteraard realistischer. Niettemin moet 
men zich realiseren dat wijzigingen in 
de leverdatum op verzoek van de klant 
toch voor een onbeheerste situatie zorg 
kunnen dragen. Dit kan gemakkelijk 
tot extra uitgaven leiden. 

In het algemeen concluderen we dat de 
bestaande informatievoorziening aan
gaande leverbetrouwbaarheid vaak on
voldoende is. We merken hierbij op dat 
ook de nacalculatie ( verschillenanalyse) 
van (afdelings)budgetten hier geen in
zicht verschaft. Dit probleem is nader 
uitgewerkt door Corbey (1992). 

2. 2 Interne prcst a tics 
De interne prestatie omvat de leverbc
trouwbaarheid van aile afdelingen in 
het ordertraject. Om de leverbetrouw
baarheid te kunnen bepalen dienen nor
men en/of planningen aanwezig te zijn 
en dienen tevens realisaties gemeten te 
kunnen worden. Dit bleek ronduit pro
blema tisch. 
Allereerst door het feit dat hier gege
vens over het gehele ordertraject beno
digd zijn en dus op allerlei plaatsen en 
in allerlei administraties gezocht moet 
worden. Afgezien van deze complice
rende factor, moesten we toch vaststel
len dat soms doorlooptijden en start/ 
cinddata van (deel)activiteiten niet bc
kend zijn. Daarnaast blijken over-

Jr. M H Corbey is verbonden aan de 
Faculteit Technische Bedrijfskunde, 
vakgroep Bedrijfseconomie, Technische 
Universiteit Eindhoven. 

Jr. R. H B. Vermeij studeerde als 
bedrijfskundig ingenieur af bij de 
vakgroep bedrijfseconomie van de 
Faculteit Technische Bedrijfskunde, 
Technische Universiteit Eindhoven. 

drachtsmomenten (bijv. van werkvoor
bereiding naar produktie) niet goed ge
definieerd. 
Om nu toch uitspraken te kunnen 
doen, werden onder meer de volgende 
methoden gehanteerd: 
• via urenregistraties uit de financiele 

administratie konden de uren per or
der gecombineerd worden met de be
treffende weken waarin deze waren 
gemaakt. Deze meting is omslachtig 
en hooguit indicatief omdat achter
grondcn nict mccr tc tra..:cren zijn; 

• via interne werkopdrachten en ovcr
drachtsdocumenten. Deze worden 
helaas vaak maar beperkt bewaard; 

• via analyses en 'queries' met gegevens 
uit het logistieke besturingssysteem. 
Deze aanpak was het meest eenvou
di&; zij het ?at de aanwezigheid van 
zo n bestunngssysteem wei een ver
eiste is. 

We concluderen dat een scherpe meting 
van de interne prestaties niet altijd mo
gelijk was. Vandaar dat soms niet de 
S-curve maar aileen de gemiddelde 
doorlooptijd werd gepresenteerd. De 
rcsultatcn van dczc meting uit de logis
tieke geldstroomdiagnose client men in 
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Jr. R A jansen studeerde Technische 
Bedrij(skunde en volgde de tweede fase 
opleiding tot Logistiek Ontwerper, be1de 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Jng. A C Wolff (MBA) is als senior 
consultant/teammanager verbonden aan 
het Jngenieurs- en adviesburo Stork·Demtec 
BV te Amersfoort, waar hij 
verantwoordelijk is voor de 
adviesgebieden logistiek, kwaliteit en 
milieu. 

zo'n geval eigenlijk ook te zien als een 
'eye-opener'. 

2.3 Voorraad en onderhanden werk 
Voor de meting van de voorraden is in 
het algemeen een van de volgende drie 
methodes toegepast. Uitspraken kon
den ontleend worden aan de hand van: 
- materiaalverbruik; 
- gegevens uit de financiele administra-

tie, of 
-door middel van computeranalyses 

met hct logistieke besturingssysteem. 

Bij de tweede methode client mente be
seffen dat de kostprijsgegevens uit het 
financiele systeem allerlei toeslagen be
vatten die bij de geldstroomdiagnose 
niet meegenomen mogen worden. Men 
moet deze gegevens zodanig aanpassen, 
dat uitsluitend de materiaalwaarde 
wordt bepaald. Voor een nadere toe
lichting hieromtrent verwijzen we naar 
deel 1. 

Voor bepaling van het onderhanden 
werk kon allereerst gekeken worden 
naar de doorlooptijd en de produktie
hocwclheid per jaar. Het was soms ook 
mogelijk het verschil te bepalen van de 
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hoeveelheid materiaal uitgegeven uit 
het magazijn en de gereedgemelde or
ders. Als derde mogelijkheid konden 
basisgegevens uit het financiele systeem 
worden gebruikt. 
Conclusie: ofschoon de (bestaande) fi
nanciele informatievoorziening bij deze 
meting een grotere rol kan spelen dan 
bijvoorbeeld bij de interne prestatie, is 
het toch gebleken dat een heldere en 
juiste informatieverschaffing omtrent 
voorraden en onderhanden werk in de 
praktijk niet vanzelfsprekend is. 

2. 4 Capaciteit 
De meting van capaciteiten bestaat uit 
drie delen en is daarmee de meest com
plexe meting. Allereerst kijkt men naar 
de onzekerheid in de capaciteitsvraag, 
met anden. 'Voorden hoe verhoudt de 
werkelijke vraag naar capaciteit (beno
digd aantal uren voor een bepaalde or
der) zich ten opzichte van de gebudget 
tcndc lwcvccllll'id r.lp.tcitcit. l k t \\'l'L' 

de meting is een analyse van de beste
ding van de beschikbare capaciteit. 
Hierbij zijn we in het bijzonder gelnte
resseerd in het onderscheid tussen taak
uren, meeruren en verstoorde uren. Bij 
de derde meting wordt onderzocht hoe 
de capaciteitsinzet ingevuld wordt. 
Hierbij onderscheiden we vaste krach
ten, uitzendkrachten, overwerk en uit
besteding om capaciteitsredenen. De 
metingen vinden plaats voor aile afde
lingen die betrokken zijn bij het order
traject. 
De belangrijkste informatiebron bij 
deze meting is de urenregistratie in de 
financiele administratie. De afwijking 
tussen voor- en nacalculatie geeft een in-
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NEGEN VEELGESTELDE VRAGEN 

1. W aarom gebruikt men S-curves 
voor de leverbetrouwbaarheid? 
Wij menen dat een meting van lever
betrouwbaarheid vooral informatie 
moet verschaffen over de spreiding 
van afwijkingen van de afgesproken 
leverdata. Een gemiddelde is hiervoor 
niet geschikt; orders die te vroeg zijn 
uitgeleverd maskeren te late orders. 
Bovendien duidt 'te vroeg' ook op een 
onbeheerste situatie. Aileen bij bedrij
ven die slechts enkele projecten per 
jaar afleveren, is een S-curve minder 
zinvol. We geven dan een samenvat
tend overzicht van doorlooptijden 
over afdelingen van aile projecten. 

2. Waarom ·wordt de leverbetrouw
baarheidsprestatie niet ook in geld uit
gedrukt, net als de voorraad en capa
citeitsmeting? 
Dit kan men eigenlijk aileen doen als 
er concrete informatie voorhanden is 
aangaande bijvoorbeeld boetes in ge
val van te laat leveren. Daarnaast 
kleeft er aan te laat leveren ook een 
strategisch effect: marktaandeelverlies 
op de lange termijn. Dit effect is nau
welijks kwantificeerbaar. Al met al is 
de betrouwbaarheid van de meting 
van het geldstroomeffect van te laat le
veren aanzienlijk lagervergeleken met 
geldstroomeffecten van voorraad en 
capaciteit. Presentatie tast derhalve de 
geloofwaardigheid van de diagnose 
aan. Bovendien moet men de aard van 
de diagnose steeds voor ogen houden: 
pas nadat de prestaties zichtbaar zijn 
gemaakt in samenhang met de hier
voor ingezette middelen, wordt een 
discussie met het management opge
start over onder meer levertijden en 
leverbetrouwbaarheid. 

3. ls het zimml de di,lgnose uit te VO£'

rcn ,ds men de nonncn 'L'oor brjt•oor
beeld capaciteit al bij voorbaat niet 
vertrouwt? 
De eerste reactie is vaak: 'J a, als je geen 
normen hebt, dan houdt alles op.' 
Onze ervaringen leren ons dat diagno
se toch zinvol kan zijn. Op de eerste 
plaats moet men zich realiseren dat 
slechte normen ook input zijn voor de 
normale bedrijfseconomische presta
tiemeting, denk hierbij aan kostprij
zen, tarieven en de nacalculatie. Dit 
betekent dat men dus hoe dan ook 
wordt 'afgerekend' op basis van slech
te normen. Het belangrijke voordeel 
is dat bij de geldstroomdiagnose de 
discussie over normen voor het logis-

tick- en of produktiemanagcment vee! 
herkenbaarder wonk De norm en zijn 
nu niet meer verdwenen in een kost
prijs of tarief maar expliciet zichtbaar 
in de grafieken. Dat maakt dat het be
lang van duidelijke normen onbe
twistbaar wordt en niet meer afgedaan 
wordt als administratieve romp
slomp. Tcnslotte wijzen we nog op 
een fenomeen dat optrad bij twec van 
de onderzochte bedrijven waar het 
produktiemanagement van mening 
was dat de normen te krap waren. 
Toen produktiemedewerkers gecon
fronteerd werden met deze normen, 
bleek dat men 'het er best voor kon 
doen'. Het kan dus ook een onjuiste 
perceptie van het management zijn 
dat de normen niet dcugen. 

4. Moet men altijd strc~•cn naar volle
dig vermijden van durc opcr,uionele 
capaciteitsverruimcnde maatregelen 
als uitbesteding en dergelijkc? 
Nee, dat zou niet verstandig zijn. De 
kunst is juist in de dynamische markt 
optimaal gebruik te maken van struc
turele en operationele capaciteitsmaat
regclcn. Men moet dus af en toe leeg
loop acceptcren en soms ook extra 
maatregelen inzetten. Dit zijn overi
gens ingewikkelde vraagstukken 
waarvoor de informatie uit de geld
stroomdiagnose een absolute vereiste 
is. Omtrent beslissingsondersteuning 
in deze situaties verwijzen we naar pu
blicaties van Theeuwes en De V os 
(1990) en Corbey en Tullemans 
(1991). 

5. Heeft toepassing van de geldstroom
diagnose zin als men geen logistiek 
concept heeft? 
Allereerst moeten we vaststellen dat 
het logistiek concept gecn eenduidig 
begrip is. In onze optiek is hct logis
tiek concept cen stratl'gi~cll donlllH'Ill 
dat de volgl'tH.Ie elcntelltl'll llll'l bl· 
trekking tot de logistiek vastlegt: 
- besturingsconcept (plaats van 

de klantenorderontkoppelpunten 
per produkt/marktcombinatie in 
het ordertraject); 
definities met betrekking tot 
marktkenmerken, produktstruc
tuur en processtructuur; 
normen voor: externe en interne 
prestaties, doorlooptijden, voorra
den en capaciteitsinzet; 
veiligheidsvoorraad en veiligheids
tijd; 
bestelmethodieken; 
taken, verantwoordelijkheden en 
overdrachtsmomenten. 

---------------- ---·----·-·-·------
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Natuurlijk zijn deze dementcn lang 
niet altijd duidelijk omschrevcn vast
gclegd in de organisatie. Maar dat be
tekent niet dat er niet volgens bepaal
de 'ongeschreven' richtlijnen wordt 
beslist en gewerkt. Een van de sterkste 
punten van de geldstroomdiagnose is 
nu juist dat het deze ongeschreven re
gels zo vee! mogelijk zichtbaar maakt. 
Het is de snelste weg om concreet aan 
het werk te gaan met de formulering 
van het logistieke concept! 

6. Wat is het verschil met Activity 
Based Costing? 
Wij zien Activity Based Costing 
(ABC) toch vooral als een strategisch 
instrument; ABC is met name zinvol 
als het gaat om de lange-termijn-assor
timentsbepaling van de onderneming. 
De invalshoek van de gcldstroomdiag
nose is vee! meer operationecl-tactisch 
van aard en is meer dan ABC gerrcht 
op logistieke besturingsvraagstukken 
en niet op (uitsluitend) assortiments
bepaling. Toch zijn er ook overeen
komsten; zo besteden beide methodes 
aandacht aan indirecte activiteiten, 
waarbij de geldstroomdiagnose zich 
o~e:igens b~per_kt tot de indirecte lo
gisueke acuvJteJten. 

1. Hoeveel tijd kost het en is het dat 
waard? 
Verreweg de mcestc pilots zijn uitge
voerd door een projectteam waar een 
student van de TUE full-time was in
gczet. Bij een middelgrote onderne
ming is het mogelijk dat er binnen 8 
tot 10 we ken resultaat wordt opgele
verd. Er wordt gewerkt conform een 
handleiding waarin per week is gede
finieerd welke resultaten moeten wor
den opgeleverd. In het projectteam 
hebben in ieder geval verantwoordelij
ke functionarissen uit de logistiek en 
het financiecl management zitting. 
Men z.tl begrijpcn dat het spitwcrk 
vooral door de betrokken student 
wordt verricht. Bij een aantal bedrij
ven spcelde de interne werkdruk een 
dusdanige rol dat het vrijmaken van 
begeleidingscapaciteit een probleem 
opleverde. Bij deze bedrijven is een 
iets andere aanpak gevolgd, waarin 
een externe professional het onder
zoek in vier weken uitvoerde. Hierbij 
werd dan tegelijkertijd een korte be
drijfsdoorlichting uitgevoerd, zodat 
er meer aanwijzingen opgeleverd wer
den over de aard van de verbeteringen. 
De vraag of deze inspanning de resul
taten waard is, is niet zo gemakkelijk 
vooraf te bcantwoorden. Men mist 

vooraf hct inzicht wat logistiek kost 
en dit inzicht bepaalt nu net de waarde 
van de gcldstroomdiagnose. Zie ook 
een recent artikcl van Joustra (1991). 
Achteraf blijkt dat in verreweg de 
meeste gevallen het bctrokken man
agement van oordeel is dat uitvoering 
zinvol was, potentiele winstverbete
ringen tot 30 procent bleken voor tc 
komen. we hebben slechts eenmaal 
meegemaakt dat het management van 
mening was dat de diagnose weinig 
nieuws bracht. Maar ook een positieve 
reactie betekent niet dat men in het ge
heel geen problemen ziet. In een groot 
aantal gevallen namelijk, zou men de 
diagnose best wei eens willen herha
len; aileen men ziet op tegen de hoe
veclheid (spit)werk die de diagnose 
met zich meebrengt. Dit werk bete
kent immcrs ecn niet onaanzienlijke 
vcrzwaring van met name de finan
cieel-administratieve functie. Van de 
andere kant moeten we opmerken dat 
het niet zozeer gaat om nieuwe regis
traties, als wei om analyse, herwer
king en aggregatie van bestaande gege
vens (zie hiervoor ook Van der Vee
ken e.a.). Vee! handmatig werk kan 
dus d.m.v. computerapplicaties ver
meden worden. Binnen een aantal pi
lot-bedrijven heeft men dan ook enige 
applicaties voor dit doe! ontwikkeld. 

8 In hoeverre leidt de geldstroomdia
gnose tot verbetering van de kwaliteit? 
Wanneer er kwaliteitsproblemen ont
staan in het ordertraject, leidt dat tot 
levertijdsoverschrijding en/of inzet 
van extra (onderhanden werk) voor
raad en capaciteit. Dit wordt vanzelf
sprekend gesignaleerd in de diagnose. 
Realisatie van het door de geldstroom
diagnose aangereikte besparingspo
tentieel kan dus inhouden dat er ook 
kwaliteitsverbeteracties moeten wor
den opgestart. De geldstroomdiagno
sc is dus ook van nut als cerste verken 
ning wanneer een kwaliteitsverbeter
project wordt opgestart. 

9. Kan de geldstroomdiagnose oak 
toegepast worden in niet-industriele 
omgevingen? 
Dat is mogelijk, al bestaat er meestal 
geen voorraad in een dienstverlenende 
organisatie en zal men moeten wen
nen aan het kijken door een logistieke 
bril. Het belangrijkste pluspunt van 
de diagnose is het feit dat er logistieke 
prestaties gedefinieerd moeten wor
aen. Deze vraag wordt niet zo vaak ge
steld, maar kan zeer verhelderend 
werken! 
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dicatie van de benodigde capaciteitsver
ruimende maatregelen om het extra 
werk (verstoorde uren en meeruren) op 
te vangen. Hierbij moet men zich reali
seren dat uitgaven voor met name uitbe
steding maar ook uitzendkrachten niet 
altijd in de verschillen tussen voor- en 
nacalculatie terug te vinden zijn. Bij uit
besteding realiseen men namelijk geen 
'uren', terwijl uitzendkrachten vaak in 
een exploitatieoverzicht verdwijnen en 
daarmee niet altijd aan een afdeling of 
project zijn toe te wijzen. 

Het gebruik van urenregistraties om de 
capaciteitsverdeling vast te stellen 
brengt verder nog een tweetal proble-
men met zich mee: · 
• De doelstelling van urenregistraties 

is vaak projectverantwoording. Het 
nut van een accurate urenregistratie 
voor dit doe! (anders dan voor bij
voorbeeld 'verloning', denk hierbij 
aan ovt'ruren!) wordt niet altijd ingc
zien. Dit heeft directe gevolgen voor 
de kwaliteit van planning, nacalcula
tie en de metingen in het kader van de 
diagnose. Merk op dat dit bezwaar 
ook speelt bij de normale bedrijfs
economische prestatiemeting. 

• De informatie komt beschikbaar in 
standaard rapportageformats. De op
zet van deze rapforten (met als doe! 
veramwoording komt niet te allen 
tijde overeen met de manier waarop 
we in de diagnose de gegevens willen 
meten. 

De aanwezigheid van een dergelijk 
urenregistratiesysteem maakt het ech
lcr wei rnogelijk Cllll op ha\i\ V.lfl lw II' 
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• schikbare gegcvens inzicht te krijgen in 
de besteding van capaciteit. 
Concluderend kunnen we opmerkcn 
dat de bdangrijkste barriere niet ge
vormd wordt door de afwezigheid van 
gegevens maar door de inspanning om 
Je gegevens uit verschillcnde admini
straties en eventuele rapporten te verza
melen, te analyseren en te aggregeren. 

3. Slotbeschouwing 
Als we kijken naar de reacties uit de 
praktijk, dan draagt een (regelmatige) 
toepassing van de logistieke geld
stroomdiagnose zorg voor een aantal 
veranderingen. Zo hebben we gezien 
dat er een versterking van het ketenden
ken optreedt: dit gebeurde vooral als 
men de consequenties van tc laat leve
ren door het 'papieren voortraject', 
zichtbaar maakte. 
Een tweede, duidelijk waarneembaar 
effect was een verhoging van logistiek 
leostenbewustzijn: het produktie en/ of 
logistiek management heeft vee! min
der moeite met de interpretatie van 
geldstromen dan met (integrale) kosten 
en tarieven. Ten derde bleek de metho
de voor het hoger management aankno
pingspunten te bieden om tot gerichte 
prioriteitenstelling voor verbetering te 

komen. De eerstvolgende stap is dan 
ook de opstelling van cen verbeterplan 
om de potenticlc besparingen daadwer
kelijk te realiseren. Tenslotte hebben 
we bemerkt dater sprake is van een ver
kleining van de afstand tussen de con
troller en de diverse produktie en logis
tieke functies. Dit laatste effect draagt 
zeker bij tot een verbeterd samenspel 
tussen beide functies hetgeen er wel
haast vanzelf toe leidt dat er bedrijfs
economisch verantwoord wordt ge
werkt aan logistieke verbetering. 

Natuurlijk heeft dit alles een prijs. Zo 
zal de organisatie mocten wennen aan 
de interpretatic van de rcsultaten van de 
periodieke diagnose en is er voor de gc
gcvensverzameling hclaas vaak ecn bc
hoorlijke inspanning noodzakclijk. 
Deze laatste barriere kan echter we!, 
zoals in een enkele pilot reeds is bewe
zen, geslecht worden door enige com
puterapplicatie-ontwikkeling. Het pro
bleem is immers niet dat gegevens niet 
voorhanden zijn, maar wei dat zc an
ders moeten worden aangewend. • 
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