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Voorwoord

Voor u ligt de samenvatting van de enquête naar concern inkoopsynergie zoals die is

afgenomen in het najaar van 1999 . In dit rapport worden alleen de resultaten van de

enquête besproken . Wij hebben de statistische verantwoording zo veel mogelijk

vermeden om het stuk enigszins leesbaar te houden .

We zullen eerst de respondenten analyseren en nagaan wie nu wel en wie nu niet

mee gedaan heeft aan deze enquête . Vervolgens zullen we de gemiddelde scores

behandelen, waarmee een beeld wordt beschreven van het gemiddelde concern in

Nederland. Hierna zullen we kort aandacht besteden aan de vorming van

constructvariabelen om tenslotte de samenhang tussen de constructvariabelen te

beschrijven .

Het is onze doelstelling geweest u middels een kort en leesbaar rapport te voorzien

van de belangrijkste resultaten en conclusies van de enquête . Wij hopen dat wij

hierin geslaagd zijn . Mocht de inhoud van dit rapport toch nog vragen en/of

opmerkingen bij u oproepen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via

onderstaande nummers of een bezoek brengen aan de website van het Institute for

Purchasing and Supply Development (IPSD) .

Namens het onderzoeksteam,

Drs. Frank Rozemeijer

Institute for Purchasing and Supply Development

Technische Universiteit Eindhoven

Faculteit Technologie Management

Postbus 513

5600 MB Eindhoven

040 - 2472423 (tel)

040 - 2465949 (fax)

F.A. RozemeiierQ tm .tue.nl

www.tue.nl/tm/ipsd
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1 . Inleiding

In het afgelopen decennium heeft de inkoopfunctie een steeds belangrijkere rol

ingenomen binnen grote ondernemingen . In sommige gevallen spreekt men zelfs van
een strategische functie. Dit heeft ertoe geleid dat binnen grote ondernemingen

steeds meer wordt nagedacht over het formuleren en implementeren van een

concernstrategie voor de inkoopfunctie . Immers, door de krachten van de
verschillende business units (of landen organisaties, divisies, inkoopafdelingen, etc .)
te bundelen en de binnen het concern beschikbare inkoopkennis uit te wisselen, is
voordeel te behalen. Dit concernvoordeel, dat vaak wordt aangeduid met de term
`synergie', is zowel afkomstig van kostenbesparingen, waardecreatie door beter

presterende leveranciers als van productiviteitsverbetering van de inkoopfunctie zelf .

Echter, het is gebleken dat voor veel ondernemingen het nog onduidelijk is hoe men

tot een effectieve concernstrategie komt en tevens waar precies een succesvolle
implementatie van afhankelijk is . Op deze vragen was tot voor kort geen duidelijk en
eenduidig antwoord te vinden in de literatuur. Dit onderzoek probeert dit hiaat in de

kennis op te vullen door zowel gebruik te maken van inzichten uit de strategisch
management- alsmede de inkoopliteratuur .

We zijn het onderzoek gestart met het definiëren van wat wij nu precies verstaan

onder concern inkoopsynergie . Uit ons onderzoek volgt dat inkoopsynergie staat voor

`de economische waarde die wordt gecreëerd als twee of meer business units

samenwerken op het gebied van inkoop' . Dat samenwerken kan op verschillende

gebieden plaatsvinden: het gemeenschappelijk onderhandelen van contracten, het

delen van functionele resources (bijv . Inkoopspecialisten), het uitwisselen van
informatie (bijv. prijzen en prestaties van leveranciers) en tenslotte het uitwisselen

van kennis op gebied van inkoopmanagement. Vervolgens hebben we bekeken
welke maatregelen genomen kunnen worden om dergelijke synergetische

samenwerking tussen business units te faciliteren en te managen . Tenslotte hebben
we geanalyseerd hoe deze maatregelen samenhangen met verschillende

contextuele factoren zoals concern management stijl, mate van professionaliteit van

de inkoopfunctie en de externe concurrentiedruk .

Voor het onderzoek hebben we bewust gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als

kwantitatieve methodieken. Om een eerste beeld te verkrijgen van de complexe
materie hebben we een uitvoerig literatuuronderzoek uitgevoerd. Met behulp van
deze eerste inzichten zijn een vijftal grote ondernemingen grondig geanalyseerd
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middels interviews en documenten analyse (case onderzoek) . Vervolgens hebben

we met de inzichten hieruit verkregen een jong en middelgroot concern geholpen met
het formuleren van hun (toekomstige) concern inkoopstrategie (actieonderzoek) .

Tenslotte hebben we de inzichten verkregen uit de literatuur, de vijf cases en het

actieonderzoek omgezet in enkele hypothesen welke als volgt zijn geformuleerd :

1) Naarmate de concurrentiedruk op een onderneming toeneemt, neemt ook de
mate waarin inkoopsynergie gemanaged wordt toe (positief verband)

2) Naarmate het concern meer als een samenhangend geheel wordt gemanaged,
zullen er ook meer maatregelen genomen worden om concernvoordeel te

behalen in inkoop (positief verband)

3) Naarmate de professionaliteit van de inkoopfunctie toeneemt, zullen er ook meer

maatregelen genomen worden om concernvoordeel te behalen in inkoop (positief
verband)

4) Naarmate er meer maatregelen worden genomen om concernvoordeel te

behalen in inkoop, zal er meer samenwerking plaatsvinden tussen BU's op het
gebied van inkoop (positief verband)

5) Naarmate er meer samenwerking plaatsvindt tussen BU's op gebied van inkoop,

zal er meer synergie gerealiseerd worden (positief verband)

6) Naarmate er meer barrières aanwezig zijn en niet aan alle basiscondities is

voldaan zal de samenwerking tussen BU's minder effectief zijn en minder

synergie opleveren (negatief verband)

Deze hypothesen zijn middels een enquête (survey onderzoek) getoetst onder 152

grote beursgenoteerde ondernemingen . Tenslotte, is gedurende het onderzoek

periodiek een roundtable georganiseerd om de inzichten te toetsen bij een kleine

groep inkoopdirecteuren en -managers .

De inzichten die het onderzoek uiteindelijk zal opleveren hebben tot doel het

formuleren en implementeren van een concern inkoopstrategie te verbeteren . Het

onderzoek zal in september 2000 worden afgerond met een proefschrift . Dit

onderzoek is het eerste dat het onderwerp concern inkoopmanagement op uitvoerige

en grondige wijze wetenschappelijk heeft onderzocht . De resultaten die het

onderzoek heeft opgeleverd en die uiteindelijk gedetailleerd zullen worden

beschreven in het proefschrift, zijn de volgende : ten eerste is gekomen tot een

gedetailleerde beschrijving van het begrip concern inkoopsynergie . Ten tweede is

aangegeven middels welke maatregelen concern inkoopsynergie gemanaged kan
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worden. Ten derde is aangegeven hoe de hiervoor bedoelde maatregelen

samenhangen met contextuele factoren zoals concernsamenhang, mate van

professionaliteit van de inkoopfunctie en de externe concurrentiedruk. Het blijkt dat er
niet één beste manier is maar dat er steeds weer sprake is van een unieke set van

maatregelen die nauw samenhangen met de specifieke context van de

desbetreffende onderneming .
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2. De respondenten

Het onderwerp inkoopsynergie impliceert dat wij met name geïnteresseerd zijn in

grote ondernemingen . Wij hanteren voor `groot' een definitie die samenhangt met het

aantal werknemers (nl . een onderneming met meer dan 250 werknemers) en niet

met de totale omzet . Reden hiervoor is dat het onderwerp concern inkoopstrategie

pas relevant wordt bij grotere organisaties die bestaan uit meerdere business units

en inkoopafdelingen. De kans dat hiervan sprake is bij een bedrijf met slechts tien

werknemers maar wel met een hoge omzet is naar onze mening zeer gering . Om de
verwerking van de enquête enigszins behapbaar te houden, hebben we gekozen om

alleen grote ondernemingen aan te schrijven die aan de beurs in Amsterdam

genoteerd staan . In totaal zijn in de periode september en oktober 152 enquêtes
verstuurd. Na sluiting van de response termijn begin november 1999, bleek dat wij 46
enquêtes retour hebben ontvangen . Dat betekent een response-rate van ruim 30%,
wat redelijk overeenkomt met de response-rate van vergelijkbare andere

onderzoeken . Deze 46 enquêtes komen niet van 46 verschillende bedrijven, maar
van 41 verschillende bedrijven (zie tabeli ) . Dit komt omdat wij voor enkele zeer grote
AEX-hoofdfondsen (Akzo-Nobel, Royal Philips Electronics, Koninklijke olie/Shell en
Unilever) meerdere waarnemingen per concern hebben gedaan .

Tabel 1 : Bedrijven en respondenten
Fonds Steekproef Aantal bedrijven Aantal respondenten
AEX hoofdfondsen 31 8 12
Midcap fondsen 19 4 4
Overige fondsen 102 28 29
Overig (1) - 1 1
Totaal 152 41 46
(1) Van Leer was genoteerd op de lijst die wij gebruikt hebben, maar is zeer recent
overgenomen door een Fins bedrijf en komt nu niet meer op de AEX-lijsten voor .

Tabel 2: Industry background of the Respondents
Steekproef Frequency Percentage

Industry 84 (55%) 30 65
Retail 23 (15%) 10 22
Services 30 (20%) 4 9
Other 15 (10%) 2 4
Totaal 152 46 100
(Note: Services : Financial services, Engineering services, Information technology services ;
Industry : Chemicals, Pharmaceuticals, Food & Beverages, Construction, Oil, natural gas &
Petroleum, Manufacturing ; Retail : Trading, Wholesale, Retail ; Other : Transport, Publishing,
Entertainment, Telecommunication)
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Uit tabel 2 blijkt dat met name de industriefondsen en in mindere mate de

groothandel en retailfondsen hebben gereageerd op de enquête . Dit kan wellicht
verklaard worden uit de grotere interesse die de industrie en de handel traditioneel
hebben voor de inkoopfunctie . Men zal hierdoor eerder geneigd zijn om mee te doen
aan een dergelijke enquête . Een andere verklaring kan zijn dat deze twee sectoren
op de beurs qua aantallen het beste vertegenwoordigd zijn. Tenslotte zal de enquête,
die is opgebouwd op basis van inzichten uit de industrie, dienstverlenende bedrijven

wellicht minder hebben aangesproken omdat deze sector traditioneel minder
interesse heeft in het onderwerp inkoop .

Tabel 3: Jobtitle respondents

Director Purchasing
Purchasing manager
Purchaser
Other
Total

Frequency
11
23
5
7
46

Valid percent
24
50
11
15
100

Note : Director Purchasing : Vice President corporate purchasing, Director Purchasing, General
Manager Procurement Group level, Group director Purchasing, Head of corporate purchasing,
Managing director Supply Company, Director Group Purchasing . Purchasing manager : Purchasing
manager, Sourcing manager, Head of Purchasing (department), Manager purchase facilities, European
Procurement manager, General manager Technical Purchasing, Procurement coach, Manager
purchasing department, Senior corporate purchasing manager, Manager Procurement, Manager
Logistics and Purchasing, Strategic source manager, Purchasing and Logistics manager . Purchaser:
Facility buyer, Purchaser, Senior purchaser, Buyer capital goods . Other: Business development
manager (corporate), Vice president production, logistics and technology, Corporate staff director,
Marketing manager, Product and concept manager, Director Merchandising .

Om na te gaan wie hebben gereageerd op deze enquête, hebben we de functie

omschrijvingen van de respondenten geclusterd op de hierboven aangegeven

manier en het resultaat weergegeven tabel 3 . Hieruit blijkt dat de helft van de
enquêtes is ingevuld door Purchasing Managers . Dit kan voor een deel verklaard
worden doordat bij niet alle bedrijven een concern inkoopafdeling aanwezig is .
Echter, de Purchasing Managers zijn afkomstig uit diverse lagen van de

ondernemingen, in sommige gevallen ook van een concern inkoopgroep . Wij zijn van
mening dat de respondenten, gezien hun niveau en positie in hun organisaties, in

staat moeten zijn geweest om de vragenlijst goed in te vullen .
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3. Het gemiddelde concern

In deze paragraaf beschrijven we de gemiddelde scores op de verschillende vragen .
De vragen zijn in de enquête geclusterd in de subgroepen : `Business context',
`Concern Management', `Purchasing Management', `Synergy measures', `Co-

operation between business units', 'Results of co-operation', en `Barriers for further
improvement'. We zullen ze hieronder ook in deze volgorde behandelen .

3.1 . Business context

Dit onderdeel bevat vier vragen die betrekking hebben op enerzijds concurrentiedruk

en anderzijds op concentratie tendensen op consumenten en leveranciersmarkten .

Tabel 4: Is er druk van buitenaf op het concern?

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
C1 Competitive
pressures to innovate 45 3 5 4.11 .78

C2 Competitive
pressures to reduce 44 1 5 4.48 .85
costs
C3 Concentration of
customers 45 2 5 4.07 .86

C4 Concentration of
suppliers 45 1 5 3.47 1 .12

Valid N (listwise) 44

Het gemiddelde concern (GC) geeft aan dat over de afgelopen drie jaar de
concurrentiedruk sterk is toegenomen. Zowel de druk om kosten te verlagen (mean
4,48) als de druk om te innoveren (mean 4,11) scoren boven de 4 . Op basis van de
antwoorden mag ook geconcludeerd worden dat het GC over de afgelopen drie jaar

geconfronteerd wordt met fusies en overnames en de vorming van machtsblokken bij

zowel klanten als leveranciers . Aan de klantenzijde (mean 4,07) is de gemiddelde
score daarbij iets hoger dan aan de leverancierszijde (mean 3,47) . Al met al geven
deze scores de indicatie dat het GC geconfronteerd wordt met een toegenomen druk
op haar concurrentie positie .
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3.2. Concern Management
Dit onderdeel bevat elf vragen die betrekking hebben op de wijze waarop een
concern gemanaged wordt. De nadruk lag daarbij op de vraag in hoeverre het

management zicht richt op samenhang, dan wel autonomie tussen de business units .

Tabel 5: Wordt het concern gestuurd op samenhang?

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
D1 Concentration on
related businesses 46 1 5 3.87 .91

D2 Autonomous growth 45 1 5 2.64 1 .43
D3 Autonomous BU's 46 1 5 2.52 1 .33
D4 BU mgrs
compensated on their unit 45 1 5 2.80 1 .01
results
D5 BU mgrs are
rewarded for participation
in corporate synergy 45 1 4 2.60 .86
initiatives
D6 Co-ordination
between BU's
encouraged by corp staf 46 1 5 3 .11 1 .04
groups
D71ast three years
significant corporate 44 1 5 3.77 1 .18
restructuring
D8 Cost leadership 45 1 5 3.64 1 .07
D9 Differentiation 45 2 5 3.73 1 .01
D10 Corporate culture
that encourages 44 1 5 3.16 1 .12
co-operation across BU's
Valid N (listwise) 43

Het GC concentreert zich op een kern van gerelateerde businesses (mean 3,87) .
Over de afgelopen drie jaar heeft het GC fors geherstructureerd . Gezien de relatief
lage score op item D2 (mean 2,64), zal dat waarschijnlijk met name door middel van

overnames en fusies plaats hebben gevonden en minder langs de weg van interne

groei . Gezien de (horizontale) aard van vele fusies en overnames in de laatste jaren,

hebben we de verwachting dat de herstructurering met name gericht was op het
realiseren van schaalvergroting en synergie. De gemiddelde scores op vragen B3 en
B4 zijn lastig te interpreteren . Het lijkt erop dat het GC is georganiseerd rond

autonome BU's, waarbij de BU managers meer worden beloond voor hun individuele
BU resultaten, dan voor hun participatie in concern synergie initiatieven . De data
geeft echter geen uitgesproken beeld. Verder is er geen onderscheid gevonden op
het gebied van BU strategieën . Deze lijken zowel gericht te zijn op differentiatie
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(mean 3,73) als op cost leadership (mean 3,64). Dit kan wellicht betekenen dat
binnen het concern enkele BU's zich richten op de ene strategie en enkele BU's zich

richten op de andere strategie . Ook kan het betekenen dat beide strategieën
tegelijkertijd nagevolgd worden door de BU's, omdat zowel de druk om kosten te

verlagen alsmede de druk om te innoveren groot is (zie onderdeel business context) .
Op basis van de data kunnen we hierover echter geen definitieve uitspraken doen .
Binnen het GC stimuleren de corporate culture (mean 3,16) en de concern staf-

afdelingen (mean 3,11) synergie op gebieden buiten inkoop, maar gegeven de
scores niet in extreme mate .

Tabel 6: Hoe internationaal is het concern?

D11 Level of internationalisation

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative
Percent

Valid National 4 8.7 8.7 8.7
International 10 21 .7 21 .7 30.4
Multinational 19 41 .3 41 .3 71 .7
Global 2 4.3 4.3 76.1
Transnational 10 21 .7 21 .7 97.8
Other 1 2.2 2.2 100.0
Total 46 100.0 100.0

Het gemiddelde concern is actief in meerdere landen en georganiseerd als een
multinational (d .w.z . local-for-local, decentral organisation with a central group with a
limited amount of authority) . De internationale- en transnationale organisatie komen
respectievelijk op de tweede en derde plaats . Weinig concerns blijken compleet
`global' of 'national' georganiseerd . Op basis van het kwalitatieve onderzoek is onze

verwachting dat deze multinationale organisatie niet het beste uitgangspunt is voor

het realiseren van concernvoordeel in inkoop over de verschillende landen heen,

gezien de vergaande autonomie van de landenorganisaties . Bij de `global' en de

`transnationale' organisaties is het uitgangspunt daarentegen al weer een stuk

gunstiger voor het realiseren van concernvoordeel in inkoop .

3.3. Purchasing Management
Dit onderdeel bevat 13 vragen die gericht zijn op het achterhalen van de rol en de
positie van de inkoopfunctie binnen het concern. De vragen zijn zo geformuleerd dat

zij een beeld schetsen van de mate van professionaliteit van de inkoopfunctie . In de

onderstaande tabel 7 worden de gemiddelde scores van dit onderdeel weergegeven .
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Tabel 7.• Wat is de rol en positie van de inkoopfunctie?

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
El last three years
purchasing spend 43 1 5 3.47 1 .18
increased
E2 Top mgt recognises
purchasing as contributor 46 1 5 4.07 1 .04
to competitive position
E3 Purchasing reports to
top management 45 1 5 3.80 1 .36

E4 Purchasing relates to
clerical activities, limited 44 1 5 3.68 1 .05
to purchasing department
E5 Purchasing is
strategic an truly 45 1 5 3.49 .99
cross-functional
E5 purchasing's main
goal is achieving lowest 46 1 5 3.09 1 .07
price
E7 Great degree of
homogenity in needs 46 1 5 3.02 1 .26
across different BU's
E8 Significant differences
in role and position of
purchasing in different 45 1 5 3.07 1 .25
BU's
E9 Skills and capabilities
more than adequate to
work in cross-functional 46 1 5 3.00 92

teams
E10 Skills and
capabilities are adequate
to participate in 46 1 5 2.93 1 .06
formulating corp purch
strategies
E11 purchasing
departments operate on 45 1 5 3.13 1 .08
comperable level
E12 Skills and
capabilities on corporate
level are adequate for 43 1 5 3.49 .98
managing purchasing
synergy
Valid N (listwise) 42

Over de afgelopen drie jaar heeft het GC haar inkoopquote zien stijgen (mean 3,47) .
Het GC toont een positief beeld voor Inkoop . Dit zal voor een groot deel

samenhangen met het feit dat de respondenten hier een oordeel moeten vellen over
hun eigen functioneren en professie . Er zal hierom waarschijnlijk een zekere
positieve bias in de antwoorden zitten . Volgens de respondenten erkent het

topmanagement de inkoopfunctie als een belangrijke functie voor het bedrijf (mean
4,07). Inkoop rapporteert in de meeste gevallen aan het topmanagement (mean
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3,80). Het GC kan zich meer vinden in inkoop als strategische functie dan als

operationele functie . Kort gezegd : inkoop kijkt verder dan alleen de laagste prijs .
Inkoopbehoeften lijken niet erg homogeen over de verschillende BU's, gezien het

gemiddelde van 3,02. De hoge standaard deviatie (SD) van 1,26, toont aan dat de
scores op deze vraag per concern nogal uiteenlopen . Het ene concern heeft een

inkooppakket dat erg veel overlap vertoont, het andere concern loopt tegen een
inkooppakket aan dat zeer uiteenloopt. Vanzelfsprekend is het in dat laatste geval

lastiger om gemeenschappelijke contracten af te sluiten .

Voor het GC lijkt het erop dat de rol en positie van de inkoopfunctie verschilt per BU

binnen het GC (mean 3,07) . Uit onze onderzoekscases bleek ook dat in de ene BU
inkoop reeds een strategische functie is rapporteert aan het management team,

terwijl in een andere BU inkoop nog zeer traditioneel georganiseerd is . Het is in een
dergelijke situatie lastig samenwerken, zo is onze verwachting. De SD op deze vraag

is met 1,25 aan de hoge kant, wat aangeeft dat de scores uiteenlopen per concern
en een echt eenduidig beeld kan dus niet geschetst worden. De `Skills en
capabilities' binnen de BU inkoopafdelingen op het gebied van achtereenvolgens `het

functioneren in cross-functionele teams' en `het functioneren in concern synergie

initiatieven', zijn in de perceptie van de respondenten nog niet in die mate aanwezig

zoals is gewenst . Het beeld is normaal verdeeld met een gemiddelde score van 3,0

(SD=0,92) en 2,93 (SD=1,06) . Dit zal naar verwachting zijn effect hebben op de

maatregelen die genomen kunnen/moeten worden om synergetische samenwerking

tussen BU's te stimuleren . Volgens de respondenten zijn op concern niveau de skills

and capabilities in voldoende mate aanwezig gezien de gemiddelde score van 3,49

(SD= 0,98). Deze score valt wellicht ook weer te verklaren door het feit dat de

respondenten gevraagd werd een oordeel over zichzelf te vellen . Het beeld dringt

zich op van een Concern afdeling die van mening is "wij willen wel, maar die BU

inkopers kunnen en willen niet" .

Tabel 8: Inkooporganisatie van het gemiddelde concern

E13 Purchasing structure and position

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative
Percent

Valid Completely centralised 4 8.7 8.7 8 .7
Completely decentralised 11 23.9 23.9 32.6
Decentral purchasing with
voluntary coordination 14 30.4 30.4 63.0

Center-led action network 12 26 .1 26 .1 89 .1
Other 5 10.9 10.9 100.0
Total 46 100.0 100.0
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Bij 30% van de respondenten is de inkooporganisatie decentraal georganiseerd met
daarbij enige vorm van (vrijwillige) cobrdinatie . De CLAN-vorm (26%) en volledige
decentralisatie (23,9%) komen relatief ook vaak voor . Volledige centralisatie van de
inkoopfunctie komt maar weinig voor bij de respondenten . De overige (zie `other')
organisatievormen die voorkomen zijn vaak combinaties van centraal en decentraal

afhankelijk van de commodity die wordt ingekocht .

3.4. Synergy measures
Dit onderdeel bevat in totaal 24 vragen die betrekking hebben op de maatregelen die

genomen kunnen worden om (synergetische) samenwerking tussen business units te

bevorderen en te managen. Uit de onderzoekscases blijkt dat het mogelijk is om op
drie hoofdgebieden in te grijpen om samenwerking mogelijk te maken : organisatie
structuren, stimuleren van informele netwerken en het toepassen van ICT systemen .

Tabel 9: Op welk gebied worden maatregelen genomen?

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
F1 Large number of
organisational 46 0 5 2.70 1 .21
mechanisms
G1 Forming of networks
is stimulated 45 1 5 3.33 1 .19

H1 Full potential of ICT in
purchasing is used 43 1 5 2.81 1 .03

Valid N (listwise) 43

Het blijkt dat bij het GC de samenwerking met name gestimuleerd word door middel

van het aanleggen en faciliteren van informele netwerken (mean 3 .33). De formele
organisatie structuren (mean 2 .70) en de ICT systemen (mean 2.81) liggen wat
dichter bij elkaar. We zullen ieder van deze drie hieronder nader bespreken .

Formele organisatie mechanismen (mean 2,7 en SD 1 .21) worden binnen het GC

niet veelvuldig gebruikt als middel om samenwerking en uitwisseling tussen BU's te

bevorderen . Binnen de concerns die formele organisaties mechanismen toepassen

blijken concern stuurgroepen, concern inkoopdirecteur(CPO), concern inkoopafdeling

en diverse soorten teams het meeste te worden gebruikt . Er wordt in relatief minder

gebruik gemaakt van vrijwillige werkgroepen bestaande uit alleen inkopers, aparte

BU voor inkoopservices, part time lead buyers en part time coárdinatoren (zie tabel
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10.1 hieronder). Enkele respondenten gaven aan dat zij gebruik maakte van 'interne

consultants' of van 'multi-functional working teams reporting to an international

purchasing council'. De mechanismen die gebruikt worden en de naam men eraan

geeft, blijken sterk samen te hangen met de desbetreffende onderneming .

Tabel 10.1 Formele maatregelen gericht op organisatie structuur

Corporate steering
CPO

Commodity teams
Corporate Purchasing department

Component teams
Cross functional teams
Temporary task forces

Part-time lead buyer
Separate BU Purchasing services

Voluntary Working Group
Competence teams

Part-time co-ordinator
Other

Organisational Mechanisms

l ~l

~
i

1 4
12

~ 41 I
~41

I
I

~I

{
~

0 5 10 15 20 25

Uit ons onderzoek bleek dat samenwerking tussen BU's voor een belangrijk deel ook

afhankelijk is van de persoonlijke netwerken van de direct betrokkenen . Als je elkaar

al kent is de drempel om elkaar op te bellen of samen te werken lager . Informele

netwerken (E=3,33 en SD=1,19) worden binnen het GC redelijk gestimuleerd met

name door middel van het organiseren van een jaarlijkse inkoopdag, door te letten

op persoonlijke kenmerken bij de recruitment en door het organiseren van allerlei

training seminars . Het stimuleren van informele netwerken door middel van 'group

identity programs' (bijv. samen op survival tocht in de Ardennen) en rotatie van

inkopers over verschillende BU's heen, wordt door het GC relatief weinig gebruikt in

het GC (zie tabel 10.2 hieronder) . Overige punten die werden genoemd bij deze

vraag waren onder andere : 'Purchasing meetings on board division', `(individual)

Meetings purchasing managers BU', `Quarterly meeting purchasing co-ordination',

'Pool system for young purchasing managers', `Rotation of leadbuying teams', en

`Quarterly meeting purchasing officers' .
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Tabel 10.2: Hoe worden informele netwerken gestimuleerd?

Annual Purchasing Day
Specific Criteria recruitment
Corporate training courses
Purchasing part of EMDP

Rotation Purchasing managers
Purchasing part of trainee program

other
Co-located Purchasers

Group identity programs
Rotation purchasers

I

3

J 25
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Samenwerken zonder communiceren en uitwisseling van informatie en kennis is

onmogelijk. Moderne informatie en communicatie systemen (ICT) kunnen worden

gebruikt om deze communicatie en uitwisseling tussen een groot aantal partijen

mogelijk te maken. Binnen het GC worden de mogelijkheden van de ICT

infrastructuur (E=2,81 en SD=1,03) nog niet ten volle benut . Er lijkt nog ruimte voor

verbetering op dit gebied . Er wordt nu nog met name gebruik gemaakt van ERP

software, E-mail en Internet om te communiceren en om informatie uit te wisselen

(met name supplier databases) . Er wordt door het GC relatief minder gebruik

gemaakt van toepassingen als : contract- en/of component databases, group decision

support systems, best-practices database, electronic bulletin boards, en co-authoring

systems (zie tabel 10.3 hieronder) .

Tabel 10.3: Welke ICT systemen worden gebruikt?

ERP software
E-mail

Internet Technology
Supplier Database
Financial software

Information sharing systems
Conferencing systems

Workflow systems
Lotus Notes

Contract Database
Component Database
Co-authoring systems

Electronic bulletin boards
Group decision support systems

Best practices Database

Information and Communication Technology

Networks of Relationships

--T-~ 1

i

] 34
E

0 10 20 30 40
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Uit het kwalitatieve onderzoek bleek dat voor het succesvol implementeren van een

concernstrategie voor inkoop een aantal stakeholders belangrijk zijn : de CEO (of in
meer algemene termen het topmanagement), de CPO (of die persoon die

verantwoordelijk is voor het realiseren van concernvoordeel in inkoop), de BU

managers en de BU inkopers . Met name de mate van interesse en betrokkenheid bij

de stakeholders en de mate van interactie tussen deze stakeholders bepalen voor
een groot deel de mate van succes van de concern inkoopstrategie .

BU Mgt,

CEO

~•

BU Purch

~
• CPO

Figuur 1: Stakeholders bij het implementeren van concernstrategie voor inkoop

Hoe is binnen het GC de interesse en betrokkenheid van de CEO, CPO, BU

managers (BUM) en de BU- inkoopmanagers (BUP) bij het realiseren van

concernvoordeel in inkoop? (zie tabel 11 hieronder)

Tabel 11 : Mate van interesse in onderwerp inkoopsynergie?

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation
11 CEO shows highest
possible interests for 46 1 5 2.80 1 .05
purchasing synergy
12 CPO shows highest
possible interests for 45 1 5 3.89 1 .09
purchasing synergy
13 BU mgrs show highest
possible interests for 46 1 5 2.98 1 .13
purchasing synergy
14 BU purchasers show
highest possible interests
for purchasing synergy 46 1 5 3.26 1 .10

Valid N (listwise) 45
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Eigenlijk tonen alleen de CPO en de BU inkoopmanagers/inkopers (grote) interesse

in inkoopsynergie en besteden er ook tijd aan . De CPO heeft de meeste

belangstelling voor het onderwerp inkoopsynergie en besteedt er het meeste tijd aan

(mean 3,89). De enige vraag die gesteld kan worden is waarom de score niet hoger

is uitgevallen. Immers, een van de primaire taken van een CPO is toch het realiseren

van inkoopsynergie? De CEO en de BU managers hebben minder interesse in het

onderwerp en besteden er niet al te veel tijd aan (mean 2,80 om 2,98) . Als algemeen

manager hebben zij natuurlijk meerdere punten op hun agenda staan en

waarschijnlijk ook andere prioriteiten . Het lijkt erop dat bij het GC de inkoopfunctie

nog met name een zaak is van inkoopmanagers en inkopers en nog niet werkelijk

geïntegreerd is in de lijn .

Hieronder, in tabel 12, wordt de mate van interactie tussen de belangrijkste

stakeholders weergegeven. Het niet verassend dat binnen het GC de meeste

Tabel 12: Mate van interactie tussen de stakeholders

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation
J1 CEO and CPO interact
to discuss purchasing 45 1 5 3.04 1 .11
synergy
J2 CEO and BU mgrs
interact to discuss 45 1 4 2.62 .91
purchasing synergy
J3 BU mgrs and BU
purchasing mgrs interact 44 1 5 3.02 .98to discuss purchasing
synergy
J4 CEO and BU
purchasing mgrs interact 44 1 4 2.16 1 .03to discuss purchasing
synergy
J5 CPO and BU mgrs
interact to discuss 42 1 5 3.00 1 .15
purchasing synergy
J6 CPO and BU
purchasing mgrs interact 41 1 5 3.29 1 .21to discuss purchasing
synergy
Valid N (listwise) 41

interactie plaatsvindt tussen de CPO en de BU inkoopmanagers/inkopers

(BUP)(mean 3,29). Ook tussen de CPO en de CEO (3,04) vind redelijk wat interactie

plaats. Op basis van ons onderzoek bestaat bij ons de indruk dat dit waarschijnlijk

met name eenrichtingsverkeer van de CPO naar de CEO is, om de inkoopfunctie te
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verkopen. Dit kan echter niet direct uit de data gehaald worden . De minste interactie

vindt plaats tussen de CEO en de BUP (2,16) en tussen de CEO en de BUM (2,62) .

Het lijkt er dus op dat in het GC de CEO een relatief geringe bijdrage levert aan het

implementeren van een concernstrategie op gebied van inkoop, terwijl deze toch als

een belangrijke succesfactor wordt gezien . De standaarddeviaties (SD's) zijn voor de

meeste van deze vragen groter dan 1 . Er is dus sprake van een wisselend beeld per

concern, dus moeten we voorzichtig zijn om hier al te scherpe conclusies aan te

verbinden .

In de onderstaande tabel 13 worden de resultaten van het onderdeel Management

Control op concern inkoopstrategie weergegeven .

Tabel 13: Management control op concern inkoopstrategie

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation
K1 Senior individual acts
as problem owner 46 1 5 2 .96 1 .38
purchasing synergy
initiatives
K2 Clear corporate
purchasing synergy target 44 1 5 2 .84 1 .31
was formulated
K3 Standard policies 44 1 5 2 .55 1 .21
were defined in advance
K4 Purchasing synergy 45 1 5 2 .78 1 .48strategy was mandatory
K5 Implementation of
strategy was monitored by 45 1 5 3 .09 1 .33
top mgt
K6 Performance
measurement based on

44 1 5 2.36 1 .06
specialty defined
indicators
K7 Corrective actions if 43 1 5 2.95 1 .31
bad results
K8 Reward structure was
linked to performances of 43 1 4 1 .91 1 .00
purchasing synergy
Valid N (listwise) 41

Op de acht vragen bij dit onderdeel scoort het GC op vraag K5 na (mean 3,09), op

alle vragen onder de 3,0. Hiermee lijkt het erop dat het GC aangeeft weinig

Management Control toe te passen op haar concern inkoopstrategie . Opvallend is

dat het GC wel aangeeft de implementatie van de concernstrategie te monitoren (als

enige vraag scoort deze boven de 3), maar het GC geeft tevens aan geen specifieke

indicatoren gericht op het meten van inkoopsynergie te hebben geformuleerd . Het

monitoren zal waarschijnlijk dus plaatsvinden op basis van reeds bestaande meer
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generieke indicatoren zoals bijvoorbeeld 'inkoopbesparingen' . Verder lijkt het dat er

bij het GC geen koppeling bestaat tussen de prestaties van de betrokkenen op het

gebied van inkoopsynergie en hun beloningstructuur (score : 1,91) . Uit onderzoek

blijkt dat wanneer deze koppeling er wel is betrokkenen meer interesse tonen en tijd

spenderen aan het onderwerp . Bij de meeste vragen van dit onderdeel ligt de

gemiddelde score rond de 2 . Tegelijkertijd zijn de SD's voor de meeste vragen hoog

(tussen de 1,2 en de 1,4) . Er is dus sprake van uiteenlopende scores voor de

verschillende concerns. We moeten dus voorzichtig zijn met het interpreteren van

deze gemiddelde scores, toch mogen we concluderen dat er relatief weinig

Management Control op de concern inkoopstrategie wordt toegepast .

3.5 . Co-operation between BU's
Om te beoordelen welk effect de maatregelen hebben die het GC neemt, bespreken

we hieronder de samenwerking tussen BU's . Als we de mate van (synergetische)

samenwerking tussen BU's specifiek op gebied van inkoop meten, blijken de scores

nogal uiteen te lopen per concern . De hierboven beschreven maatregelen resulteren

in een redelijke mate van samenwerking tussen BU's binnen het GC . Maar gezien de

relatief hoge SD's is het waarschijnlijk zo dat de samenwerking sterk samenhangt

met de specifieke bedrijfscontext ; een industrieel bedrijf koopt andere goederen en

diensten in dan een dienstverlenend bedrijf of een retailer . Hieronder zullen we

samenwerking op vier verschillende gebieden meer gedetailleerd bespreken . We

beginnen met de gemeenschappelijke contracten (zie tabel 14) . Samenwerking bij

het contracteren laat een wisselend beeld zien (hoge SD's) . Het blijkt dat

gemeenschappelijke contracten binnen het GC met name worden afgesloten voor

de productgroepen Raw materials, Components, General expenses en Services .

Tabel 14: Gemeenschappelijke contracten

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
Bi Raw materials 42 1 5 3.48 1 .47
B2 Components 37 1 5 3.22 1 .42
B3 Supplementary 38 1 5 2 .84 1 .24production materials
B4 General expenses 45 1 5 3 .16 1 .35
B5 Capital equipment 41 1 5 2.76 1 .24
B6 (Semi-) Finished 41 1 5 2.76 1 .50products
B7 Services 45 1 5 3 .29 1 .24

Valid N (listwise) 34
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Tabel 15: Gemeenschappelijk gebruik van functionele resources

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
B8 (Corporate) 46 1 5 3.39 1 .24
purchasing specialists
B9 Purchasing
information / 46 1 5 3.48 1 .13
communication systems
B10 Corporate 44 1 5 3.25 1 .31
management group
B11 Office space and/or 44 1 5 2.82 1 .39
facilities
Valid N (listwise) 43

Binnen het GC worden de functionele resources zoals inkoopspecialisten, ICT

systemen en een concernmanagement groep gemeenschappelijk gebruikt. Het delen

van kantoorruimte en andere faciliteiten scoort wat lager (mean 2,82), wellicht omdat

de verschillende inkoopafdelingen geografisch verspreidt zijn binnen het GC (zie

vraag D11) .

Tabel 16: Uitwisseling van informatie

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
B12 Product 44 1 5 3.39 1 .04
specifications
B13 Suppliers 46 1 5 3.37 1 .16
B14 Company wide

45 1 5 3.62 1 .07
contracts
B15 Product prices 46 1 5 3 .65 1 .06
B16 Purchasing tools and 44 1 5 3 .20 1 .21
techniques
B17 Purchasing 45 1 5 3 .18 1 .21
procedures
B18 Supply market 45 1 5 3 .09 1 .08
developments
Valid N (listwise) 44

Ondanks de gematigde score op onderdeel H (gebruik ICT systemen) blijkt bij het

GC toch redelijk wat informatie uitwisseling plaats te vinden . Deze informatie

uitwisseling lijkt met name plaats te vinden op het gebied van `Company wide

contracts', `Product prices', `Suppliers', en `Product specifications'. De laatste drie

variabelen B16 t/m B18 (tools en technieken, procedures en supply market

developments) betreft lastig te noteren en te verspreiden informatie, vandaar wellicht

de lagere gemiddelde score . Wellicht dat deze variabelen beter passen onder het

kopje kennis uitwisseling .
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Tabel 17: Kennisuitwisseling binnen de inkoopfunctie

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
B19 Formulating

45 1 5 2.80 1 .12
purchasing strategies
B20 Designing 45 1 5 2.78 1 .26
purchasing processes
B21 Applying purchasing

44 1 5 2.80 1 .21
tools and techniques
B22 Developing
purchasing skills and 45 1 5 2.73 1 .07
competencies
B23 Purchasing
management and 45 1 5 2.98 1 .12
organisation
B24 Gaining access to

45 1 5 2.87 1 .16
world-class suppliers
Valid N (listwise) 44 J- I

De vragen met betrekking tot kennisuitwisseling scoren relatief laag ten opzichte van

de hierboven reeds besproken dimensies. Alle vragen scoren gemiddeld onder de

3,0. Als kennisuitwisseling al plaatsvindt binnen het GC, dan is dat met name op het

gebied van inkoopmanagement en organisatie (mean 2,98) en kennisoverdracht over

het hoe toegang te verkrijgen tot world-class leveranciers (mean 2,87) .

Kennisuitwisseling met betrekking tot het formuleren van een inkoopstrategie,

ontwerpen van een efficiënt inkoopproces, en het ontwikkelen van vaardigheden bij

inkopers lijkt minder vaak voor te komen . Onze verwachting is dat de

kennisuitwisseling toe zal nemen naarmate de inkoopfunctie binnen het GC

professioneler wordt . Immers, voor supply chain management zijn meer en

complexere concepten en werkmethoden noodzakelijk dan voor het traditionele prijs-

inkopen . Ook zal naar onze verwachting de uitwisseling van kennis toe gaan nemen

naarmate de inkoopfunctie minder persoonsgebonden zal worden . Op dit moment

komt het nog vaak voor dat specifieke inkoopkennis alleen in 'de hoofden' van de

inkopers en inkoopmanagers zit en nergens is gedocumenteerd . Naarmate de

doorstroom van personeel zal toenemen in en uit de inkoopfunctie, zal naar

verwachting meer behoefte komen aan uitwisseling van kennis .

3.6. Results of co-operation

In tabel 18 worden de resultaten van de synergetische samenwerking tussen BU's

binnen het GC weergegeven . Het lijkt erop dat het implementeren van een concern

inkoopstrategie tot diverse resultaten kan leiden .
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Tabel 18: Resultaten van de concern inkoopstrategie

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
Li Significant and 44 2 5 4.05 .99measurable cost savings
L2 the creation of value 43 1 5 3.49 .98
L3 increased productivity 43 1 5 3.49 1 .05of the purchasing function
L4 a reduction of the 44 1 5 3.64 1 .06
number of suppliers
L5 Reduction of the 40 1 5 2.98 1 .19number of part numbers
L6 increased level of 44 2 5 3 .41 .87professionalism
L7 better partnering with
suppliers for new product 41 1 5 3 .61 1 .00
development
L8 improvement of
company's long term 44 2 5 3 .73 1 .02strategic position on
supply markets
Valid N (listwise) 38

Zowel kostenbesparingen en waardecreatie (bijv . betere levercondities bij

leveranciers) als toegenomen productiviteit van de inkoopfunctie, hebben een hoge

gemiddelde score. Als we de scores onderling vergelijken lijkt het meest directe

resultaat van de concern initiatieven toch wel de kostenbesparing te zijn . Daarna

komt de verbeterde positie op leveranciersmarkten . Dit heeft wellicht betrekking op

de mogelijkheid om tegenwicht te bieden aan groeiende macht van grote, fuserende

leveranciers. De cijfers geven ook aan dat in het GC de concern initiatieven ook

leiden tot reductie van het aantal leveranciers en betere partnering met de

(overgebleven) leveranciers . De verhoogde productiviteit ('meer met minder') kan

wellicht gekoppeld worden aan de vergrote professionaliteit van de inkoopafdelingen

door uitwisseling van kennis en informatie, maar ook aan reductie van het aantal

leveranciers en het aantal partnummers .

Tabel 19: Is er nog ruimte voor verbetering?

Descriptive Statistics .

N Minimum Maximum Mean
Std .

Deviation
L9 Benefits of purchasing
synergy initiatives 43 1 5 3.91 1 .09
outweighted cost
L10 Company has
captured all potential 43 1 4 1 .63 .87
synergies
Valid N (listwise) 43
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Het implementeren van een concern inkoopstrategie lijkt een rendabele strategie te

zijn. Het GC is van mening dat de "benefits far outweigh the costs of the purchasing

synergy initiatives" (3,91, met een SD van 1,09) . Hierbij moet opgetekend worden dat

(getuige de scores op eerdere onderdelen) bij het GC nog niet echt veel drastische,

en dus kostbare, maatregelen genomen zijn om concern voordeel te realiseren in

inkoop. Naarmate er meer formele overlegstructuren aangelegd worden (=veel

vergadertijd en compromiskosten) en er meer ICT systemen aangeschaft moeten
worden (investering) om de inkoopsynergie te realiseren, nemen de kosten navenant

toe. Het is niet ondenkbaar dat op een gegeven moment de kosten niet meer tegen

de baten opwegen. Het GC geeft aan dat er nog veel potentiële inkoopsynergie

aanwezig is binnen het concern (score 1,63 op vraag L10 en een lage SD van 0,87) .

Het lijkt er dus op dat het GC, hoewel er al positieve resultaten zijn behaald met de

tot nu toe genomen maatregelen, in de toekomst nog veel kan verbeteren middels

het strakker sturen op concern inkoopsynergie .

3.7. Barriers for further improvement
In de enquête hebben we ook een aantal barrières voorgelegd aan de respondenten

om na te gaan waar de belangrijkste knelpunten liggen bij het managen van

inkoopsynergie . Deze knelpunten zijn afkomstig uit het kwalitatieve onderzoek en zijn

met name intern van aard . Uit het onderzoek bleek namelijk dat het succes van een

concern inkoopstrategie voor het grootste deel afhankelijk is van de interne

organisatie en slechts voor een gering deel van de leveranciers . Bij het GC blijken de

barrières met name te liggen op het gebied van informatie, informatie systemen en

uitwisseling van informatie . Ook de culturele barrières tussen afdelingen (M9 ; mean

3,40), de functionele focus van de inkoopfunctie (M8 ; mean 3,42) en de kwaliteit van

de inkopers in de business units (M6 ; mean 3,33) worden binnen het GC nog als

knelpunten gezien. In het vooronderzoek werd aangegeven dat de zogenaamde

`zachte' factoren zoals motivatie, onwil, en angst om baan te verliezen belangrijke

knelpunten kunnen zijn bij het realiseren van concernvoordelen in inkoop . Bij het GC

scoren deze aspecten echter laag . Dit kan samenhangen met het feit dat binnen het

GC nog geen drastische maatregelen zijn genomen om concernvoordeel te

realiseren in inkoop .
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Tabel 20: Barrières bij de implementatie van een concern inkoopstrategie

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation
M1 Lack o sufficient

46 1 5 3.41 1 .22information
M2 No common part 46 1 5 3.67 1 28numbers over the BU's .

M3 Unwillingness to
harmonise specifications 44 1 5 3.16 .96
across BU's
M4 Lack of motivation
among BU mgt for 45 1 5 2.96 1 .11
purchasing synergy
M5 Lack of motivation
among BU purchasers for 45 1 5 2.58 .99
purchasing synergy
M6 Quality level of BU
purchasers was 45 1 5 3.33 .93
insufficient
M7 No corporate
leadership and vision in 45 1 5 3.00 1 .17
the purchasing function
M8 Purchasing
department was too 43 2 5 3.42 .82
functionally focussed
M9 Significant cultural
barriers between BU's, 45 1 5 3.40 .89functional departments
and countries
M10 ICT systems were

45 1 5 3.38 1 .19
not comparable
M11 Power battles
between BU senior mgrs 45 1 5 2.58 1 .18
hindered the initiatives
M12 Lack of top 46 0 5 2.63 1 .24
management support
M13 Necessary
resources did not meet 45 1 5 3 .31 1 .10performance
measurements
M14 Suppliers were
unable to participate in 44 1 5 2.25 1 .10
company-wide contracts
M15 Distrust among
people involved from 44 1 4 2.59 .87
different BU's
M16 Purchasers feared

45 1 4 2.18 .94losing their jobs
Valid N (listwise) 42
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4. Samenhang tussen de variabelen

Om onze hypothesen te toetsen hebben we gebruik gemaakt van verschillende

constructvariabelen (bv. Purchasing maturity, Business context, Measures, etc .)
Deze constructvariabelen hebben we gemeten aan de hand van meerdere vragen .
Het is mogelijk dat de door ons op basis van vooronderzoek geformuleerde vragen

niet allemaal even goed samenhangen met de te meten constructvariabele . In dit

geval zou men de score op de verschillende vragen niet bij elkaar kunnen optellen tot

een samengestelde score . Dat kan alleen als er een verband is tussen de scores van

de respondenten op de verschillende vragen . De methode om dit verband tussen de
scores te meten en in een getal uit te drukken heet de Cronbach-methode .
Cronbach's alpha geeft de homogeniteit weer en varieert tussen de 0 en de 1 . Voor
een goede statistische analyse moet deze alpha tussen 0,65 en de 0,90 liggen . Als
niet aan deze voorwaarde werd voldaan, hebben we geprobeerd om door

stapsgewijze eliminatie van vragen, de schaal zo aan te passen dat er wel sprake is

van een homogene schaal . We hebben in de analyse alleen die vragen gebruikt die
relevant gebleken zijn voor een constructvariabele . Met name bij het onderdeel

Corporate Management heeft deze procedure geleid tot een reductie van de vragen .
Waarschijnlijk zijn de vragen Dl, D2, D3, D4, D8 en D9 niet goed geformuleerd en/of
geen goede indicatoren van concern samenhang . In ieder geval bleek dat deze
vragen de homogeniteit van de schaal ernstig verslechterde . Er blijkt uit de cijfers
van deze enquête geen verband te bestaan tussen zaken als autonome groei,

concentratie op gerelateerde businesses, autonomie van de BU's, compensatie BU

managers, BU strategie en concern samenhang. Waarom dat niet zo is kunnen we
helaas niet uit de cijfers halen .

Uiteindelijk hebben we op basis van de totaalscores per constructvariabele de
volgende hypothesen getoetst .

1 . Naarmate de concurrentiedruk op een onderneming toeneemt, neemt ook de

mate waarin inkoopsynergie gemanaged wordt toe (positief verband)

2 . Naarmate het concern meer als een samenhangend geheel wordt gemanaged,

neemt ook de mate waarin inkoopsynergie gemanaged wordt toe (positief

verband)

3 . Naarmate de professionaliteit van de inkoopfunctie toeneemt, neemt ook de mate

waarin inkoopsynergie gemanaged wordt toe (positief verband)
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4 . Naarmate er meer maatregelen worden genomen ter stimulering en monitoring

van inkoopsynergie, zal er meer samenwerking plaatsvinden tussen BU's op

gebied van inkoop (positief verband)

5. Naarmate er meer maatregelen worden genomen ter stimulering en monitoring

van inkoopsynergie en er meer samenwerking plaats vindt tussen BU's op gebied

van inkoop, zal er meer synergie gerealiseerd worden (positief verband)

6. Naarmate er meer barrières aanwezig zijn zal het realiseren van synergie lastiger

worden (negatief verband)

In het model hieronder worden de correlaties weergegeven tussen de verschillende

constructvariabelen .

Business

Context

0.102

(0.275)

Corporate

Coherence 0.618**

(o.ooq)'
Purchasing

Maturity 0.567**

(0 .000)

Measures 0.572x"

(0 .000)
Cooperation 0.477**

~ (0.003)

? 0.443**
I (0.006)

Barriers

Figuur 2: Samenhang tussen de construct variabelen .

Results

Het blijkt dat de verwachte samenhangen tussen de constructen door de cijfers

bevestigd worden . De meeste verwachte correlaties zijn hoog en (zeer) significant (at
the 0.01 level (one-tailed) . Vier van de vijf oorspronkelijk verwachte samenhangen

worden teruggevonden . Alleen de verwachte samenhang tussen de Business context

en de Measures wordt door de cijfers niet bevestigd . Uit de correlatie matrix (zie

bijlage) blijkt dat de Business context wel goed correleert met Corporate coherence
(0 .493** at 0 .000) en Purchasing maturity (0,431 ** at 0 .002). Blijkbaar heeft de

business context dus slechts een indirecte invloed op de maatregelen gericht op
inkoopsynergie. We zullen het model hierop aanpassen .
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5. Conclusies
Als we afgaan op de data blijkt dat binnen het gemiddelde concern in Nederland

(GC) sprake is van redelijke mate van samenwerking tussen business units op het

gebied van inkoopcontracten, -resources, -informatie en in mindere mate op het

gebied van -kennis. Deze samenwerking leidt bij het GC tot concernvoordelen zoals
kostenbesparingen, waardecreatie en toegenomen productiviteit van de
inkoopfunctie . Deze baten wegen in het geval van het GC royaal op tegen de kosten
van de maatregelen die genomen moeten worden om die samenwerking mogelijk te
maken. Wellicht kan dit verklaard worden uit het feit dat het GC zich hierbij nog met
name concentreert op het creëren van (informele) netwerken en minder op vaste en

formele structuren ondersteund door concern ICT systemen . De maatregelen kan
men zien als de basis waarop de concernvoordelen worden gerealiseerd . De
resultaten van de enquête overziende is onze observatie echter, dat deze basis bij

het GC nog steeds wankel en flinterdun is . De concernvoordelen die nu behaald
worden in het GC kunnen ieder moment weer tenietgedaan worden . We zullen
hieronder uitleggen waarom .

Ten eerste, hebben we het idee dat binnen het GC de CEO en de CPO beide een

ander belang hebben bij het implementeren van een concern inkoopstrategie . De
CPO roept waarschijnlijk al enige tijd dat op inkoop snel veel geld te verdienen is,

maar werd niet echt gehoord door de CEO . Gezien de toenemende externe druk op
de kosten zal de CEO steeds gevoeliger worden voor de boodschap van de CPO .
Voor de CEO (of het topmanagement) is het realiseren van synergie in inkoop een

manier om te laten zien dat er naast tal van andere strategische projecten ook

serieus aan kostenverlaging gewerkt wordt, wat meestal op positieve bijval kan
rekenen van de aandeelhouders . Voor de CPO is het een manier om te laten zien

aan de CEO (of het topmanagement) wat hij/zij waard is als manager, met het oog
op verder carrièreverloop . Uit het vooronderzoek blijkt dat de gemiddelde CPO een

voormalig BU directeur is zonder ervaring in de inkoopfunctie. Vaak accepteert deze
voor enkele jaren de rol van CPO op voorwaarde dat hij/zij daarna weer terug kan in
het lijnmanagement . Het is dus van belang om te scoren . Zoals is gebleken uit de
enquête moet de trekkracht met name van de CPO komen, een vroegtijdig vertrek of

overplaatsing van de CPO kan alle eerdere inspanningen gericht op het realiseren

van duurzaam concernvoordeel weer tenietdoen .

Ten tweede maakt de geringe borging van de initiatieven in de organisatiestructuur
en ICT systemen de basis ook flinterdun. Succesvolle implementatie van een
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concern inkoopstrategie is nog te sterk persoonsgebonden en te veel afhankelijk van

informele netwerken binnen de inkoopfunctie. Vaste formele overlegstructuren op
verschillende hiërarchische niveaus en in computersystemen vastgelegde informatie

en kennis spelen nog geen hoofdrol bij het realiseren van inkoopsynergie . Daarom
geldt hier ook dat overplaatsing of vertrek van personen de realisatie van

concernvoordelen ernstig kan belemmeren .

Ten derde lijkt het erop dat de binnen het GC de lijn (topmanagement en BU

management) nog maar matig betrokken is bij de synergie initiatieven . Er lijkt bijna
eerder sprake te zijn van het gedogen van concern inkoopinitiatieven, dan van het

actief sturen en bewaken van deze initiatieven door de lijn . Dit uit zich ook in de
geringe mate van Management Control die wordt toegepast op de implementatie van

de concern inkoopstrategie . Eerder onderzoek geeft aan dat hierdoor synergie-

projecten ten hoogste tijdelijk zijn en waarschijnlijk alleen gericht zullen worden op

zaken die op korte termijn resultaat genereren. De echt interessante projecten die tot
blijvend concernvoordeel kunnen leiden op langere termijn blijven bij gebrek aan

sturing en bewaking van de lijn meestal liggen of komen niet echt van de grond .

Al deze zaken duiden erop dat de concernvoordelen in inkoop bij het GC niet direct

een gevolg zijn van een bewust gekozen concernstrategie voor inkoop, maar eerder

van opportunisme zowel aan de kant van het lijnmanagement als aan de inkoopkant .
Een wankele basis naar onze mening . De kans is groot dat de huidige initiatieven
over een paar jaar niet opgevolgd zullen worden door nieuwe initiatieven . Uiteindelijk

gevolg is dat de onderneming binnen enkele jaren weer op het oude kostenniveau
terechtkomt . Het GC geeft terecht aan dat er nog veel ruimte voor verbetering
aanwezig is. Naar onze mening zit die verbetering in een nauwere afstemming van
de concern inkoopstrategie op de specifieke context van de onderneming . De vraag
is echter of het GC klaar is voor de volgende stap. Uit ons model volgt dat wil het

GC een nieuwe concern inkoopstrategie formuleren, zij goed moet kijken naar de

mate van samenhang binnen het concern en naar de mate van volwassenheid van
de inkoopfunctie . Het GC moet ervoor waken niet te ver voor de muziek uit te willen

lopen en rekening houden met de algemene concernsamenhang en de beschikbare

(inkoop) resources . Het feit dat de externe druk om kosten te verlagen voor het GC

groot is, speelt slechts een indirecte rol . Deze factor kan niet bepalen welke

maatregelen er genomen moeten worden. Echter, door slim op deze externe druk in

te spelen kan het GC wel een zekere `sense of urgence' creëren voor het onderwerp

inkoopsynergie, waardoor implementatie van een (passende) concern

inkoopstrategie sneller kan verlopen .
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Bijlage 1) Correlatie matrix

N = 46

Correlations

Business purchasing
canteM MEASURE2 COHER2 RESULT2 COOP2 maturity BARRIER2

Business cmted Pearson Correlation 1 .000 .102 .493' .353* .458* .431' -.253
Sig . (I -tailed) . .275 .000 .015 .003 .002 .053
N 44 37 44 38 34 43 42

MEASURE2 Pearson Correlation .102 1 .000 .618* .519* .572' .567* - .369*
Sig. (1-tailed) .275 . .000 .001 .000 .000 .015
N 37 37 37 34 33 37 35

COHER2 Pearson Correlation .493* .618* 1 .000 .364* .505' .410* - .258*
Sg. (1-tailed) .000 .000 .012 .001 .003 .050
N 44 37 44 38 34 43 42

RESULT2 Pearson Correlation .353* .519" .364' 1 .000 .477* .438* - .137
S ig. (1-tai led) .015 .001 .012 . .003 .003 .213
N 38 34 38 38 33 38 36

COOP2 Pearson Correlation .458* .572' .505* .477* 1 .000 .455' - .443*
Sig. (1-tailed) .003 .000 .001 .003 . .003 .006
N 34 33 34 33 34 34 32

purchasing maturity Pearson Correlation .431* .567* .410' .438' .455* 1 .000 - .402*
Sig. (1-tailed) .002 .000 .003 .003 .003 . .005
N 43 37 43 38 34 43 41

BARRIER2 Pearson Correlation -.253 •.369* - .258` - .137 - .443* •.402* 1 .000
Sig. (1-tailed) .053 .015 .050 .213 .006 .005
N 42 35 42 36 32 41 42

"• Correlation is significant at the 0 .01 level (1-tailed).
`• Correlation is significant at the 0 .05 level (1-tailed).
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