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1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ 

FLEXIBILITEIT EN LOGISTIEKE KOSTEN 

DE LOGISTIEKE GELDSTROOMDIAGt 

LOGISTIEKE 
KOSTEN 

Voor het onderzoek 'Logistieke geld
srroomdiagnose' zijn verschillendc uit
gangspunten geformuleerd. Ten eerste 
moeten de analyses van de diagnose toe
gesneden zijn op het ordergebonden ka· 
rakter van de Stork-werkmaatschap
pijen. Verder moet de diagnose een in
regraal karakrer hebben, dus de logistie
ke kosten van aile afdelingen in het or
dertraject meten. Aangezien men bij de 
diagnose vooral gelnteresseerd is inver
beteringsmogelijkheden, wordt er te
vens geeist dat de diagnose een duidelijk 
onderscheid maakt russen be!nvloedba
re en niet-be!nvloedbare kosren. Ook 
moer de logistieke geldstroomdia~nose 
normen aanreiken voor de beoordeling 
van de kosten. Deze normen dienen ge
koppeld re zijn aan het besruringscon
cept van her bedrijf. Tenslotte geldt als 
uiro-angspunt dat de diagnose in korte 
tijd moet worden uitgevoerd. In het eer
sre dee! 1 zijn deze uirgangspunten uit
voerig uiteengezer: we will en in deze in
leiding volstaan met enige aanvullende 
opmerkingen. 
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Het is goed te realiseren dat de diagnose 
is onrwikkeld in opdracht van het 
Stork-concern en dat daarom bepaalde 
analyses specifiek zijn voor de Stork-si
ruatie. Hoewel de verschillende werk
maatschappijen onderling grote ver
schillen vertonen, geldt als kenmerken
de overeenkomst dat de produkrie vaak 
sterk ordergericht is. Hiermee is in de 
geldstroomdiagnose rekening gehou
den door verschillende analyses speci
fiek op de orderstroom te richten. Hoe
wei de principes van de logistieke geld
stroomdiagnose algemeen toepasbaar 
zijn, kunnen we stellen dat de huidige 
analyses vooral toegespitst zijn op een 
ordergerichte situatie. 

De beoordeling welke del en van het lo
gistieke traject te verbeteren zijn hangt 
af van de hoogre van de kosten en de 
belm·loedbaarheid daarvan. N aast de 
belnvloedbaarheid van kosren moet 
men normen hebben om de noodzaak 
van middeleninzet te kunnen beoorde
len. De normen komen voort uit het lo-

~istieke concept waarvoor het bedrijf 
heefr gekozen. Met de logistieke geld
stroomdiagnose wordt her mogelijk om 
te beoordelen of de middeleninzet een 
gevolg is van het gekozen besturings
concept of een gevolg is van verstorin
gen. Her besruringsconcept wordr daar
bij als een gegeven beschouwd. Met de 
diagnose wordt bekeken in hoeverre 
het bedrijf er met de huidige werkwijze 
in slaagt om de logistieke doelstelling te 
realiseren en welke kosten hiermee ge
paard gaan. De vraag of men dezelfde 
prestaties niet beter met een andere in
vulling van het logistieke concept kan 
realiseren, wordt pas gesteld indien 
blijkt dat de logistieke kosten hoog zijn. 

Sam en met de kosten worden ook de lo
gistieke!restaties gemeten om een to
taalbeel van het bedrijf te kunnen vor
men. De logistieke doelsrellingen staan 
in eerste instantie nier ter discussie. In
dien bijvoorbeeld het management 
voor een bepaald marktsegment heeft 
vastgelegd dat een leverberromvbaar-
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heid van 90% voldoet dan wordt dit als 
uitgangspunt aanvaard. Er wordt dus 
geen poging gedaan om voor de diverse 
marktseamenten te bepalen wat de 'op
timale' logistieke doelstellingen zijn. 
De logistieke geldstroomdiagnose meet 
echter wei in hoeverre men de gewenste 
leverbetrouwbaarheid weet te realise
ren en wat de logistieke kosten zijn bij 
de gerealiseerde prestaties. Pas als uit de 
analyses blijkt dat een scheve verhou
ding is ontstaan tussen het kostenni
veau. en de prestaties, wordt er een dis
cussJe met het management opgestart 
over de logistieke doelstellingen. 
In de logistieke geldstroomdiagnose 
worden analyses verricht op het gebied 
van logistieke prestaties en de daarmee 
gerelateerde middeleninzet. De volgen
de begrippen worden '7 ebruikt in het 
diagnosemodel: logistieke prestatie (ex
tern en intern), logistieke middelen (ca
paciteit. onderhanden werk en voor
raad), inzet van logistieke middelen 
(normatieve inzet, geplande inzet tegen 
verstoring of extra inzet) en de aard van 

Op basis van de definitie van structurele en 
operationele maatregelen kan een diagnosemo
del worden ontwikkeld dat rekening lioudt met 
de he1nvloedbaarheid van de kosten en tevens 
de logistieke bezwaren tegen kostendiagnoses 
ondervangt; we noemen ait de 'logistieke geld
stroomdiagnose'. Hiermee blijkt het mogelijk 
te zijn in relatief korte tijd een bedrijf door te 
lichten. Hoe zo' n diagnosemodel kan worden 
op~ehouwd is het onderwerp van dit tweede 
arttkel in een reeks over de logistieke geld
stroomdiagnose. 

maatregelen ( operationeel of structu
reel). We geven hier de definities van 
deze begrippen. 

Logistieke prestatie 
De logistieke prestatie van een bedrijf 
wordt gedefinieerd als de mate waarin 
het bedrijf zich aan zijn logistieke doel
stellingen _heeft gehouden, zowel extern 
(naar de atnemersmarkt) als intern (tus
sen afdelingen). 
Als maatstaf voor de externe prestatie 
wordt de leverbetrouwbaarheid geno
men. Hiervoor wordt een vergelijking 
gemaakt tussen de eerste afspraak met 
de klant en de werkelijk gerealiseerde 
leverdatum. De lever(on)betrouwbaar
heid voor een order/serie wordt gedefi
nieerd als het aantal dagen verschil tus
sen deze twee data. De resu!taten van 
deze meting moeten voorzichtia wor
den gelnterpreteerd. De meting _betreft 
de atwijking tussen de eerste atspraak 
met de klant en de werkelijke leverda
tum. De oorZJak van een afwijking 

hoeft dus niet bij het bedrijf te liggen. 
Het kan ook zo zijn dat de klant terug
komt op zijn eerste afspraak. De meting 
geeft dus wei aan in hoeverre het logis
tieke proces verstoringen kent, maar 
maakt nog geen opsplitsing in oorza
ken. In het geval de meting een nadere 
opsplitsing naar oorzaken wenselijk 
maakt, zal men moeten inschatten in 
hoeverre de afwijkingen werden ver
oorzaakt door de klant of door het be
drijf zelf. 

De interne prestaties worden gedefi
nieerd als de mate waarin de gerealiseer
de doorlooptijden binnen afdelingen 
voldoen aan de geplande doorlooptij
den en indien aanwezig aan de norma
tieve doorlooptijden. In de meting 
wordt het gehele ordertraject in be
schouwing genomen vanaf het moment 
dat een klantenorder ontvangen wordt 
tot het moment van atlevering. Ook de 
afdelingen in het voortraject waarin de 
'papieren verwerking' van orders 
plaatsvindt, maken dee! uit van de in- I 
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begrippen hier nader definieren voor de 
inzer van capacireir. voorraden en on
derhanden werk. 

Capaciteiten 

Cum aflevenngen (aantallen/senesl 

Voor de inzet van capacireit in her voor
traject, bijvoorbeeld bij engineering, be
staan vaak geen normen of taakuren. 
Als normatieve inzet nemen we het aan
tal uren dat ingezet is voor normale 
werkzaamheden aan de order. Het aan
tal uren dar ingezer is voor wijzigingen 
in specificaties, herstel van fouten, enz. 
noemen we inzer ten gevolge van ver
storins. De inzer van capacireit binnen 
produktie is wel aan normen gebonden. 
De normatieve inzet van capaciteit is 
r;elijk aan de taakuren voor resp. hewer
kings-, stel- en montage-activiteiten, 
dus de uren die strikt noodzakelijk zijn 
voor her transformatieproces. De ver
stoorde uren zijn de geregistreerde uren 
die veri oren gaan aan herbewerking, af
keur, leegloop, enz. De extra inzet van 
capaciteitsuren zijn de 'meeruren' die 
op orders worden geboekt, indien men 
de taakuren niet realiseert. Deze meer
uren geven een indica tie van de niet-ge
registreerde verstoringen, zowel in de 
toe!everantie, het proces, de vraag, als in 
de normen. 

Figuur 1. Exteme logistieke prestatie 

..,.. terne prestatiemeting. I?e overdrachts
momenten tussen de atzonderlijke af
delingen in het voortrajecr, de onderde
lenfabricage en montagerraject dienen 
voor deze meting duidelijk te worden 
aangegeven. 
De meting van de logistieke prestatie 
van het bedrijf en van presraties van af
delin&en binnen het bedrijf biedt demo
gelijkheid om problemen op te sporen 
in het produktieproces. De volgende 
stap in het diagnosemodel is de analyse 
van de inzet van logistie~e middelen 
binnen de verschillende atdelingen. 

Logistieke middelen 
We zien binnen bedrijven ,·aak een or
ganisatorische scheiding tussen bestu
rende en uitvoerende activireiten. On
der 'logistiek' verstaat men dan de be
sturende activiteiren van de produktie
functie (material management en phys
ical distribution) en aile uitvoerende ac
tiviteiten die samenhangen met de op
slag en verplaatsing van materialen (ma
terials handling). De uitvoerende activi
teiten in her transformatieproces vallen 
onder de noemer 'produktie'. In dit on
derzoek zullen we niet aileen de midde
leninzer meenemen binnen de oraanisa
torische functie Logistiek. Ook de mid
deleninzet binnen de functies Produk
tie, Verkoop en Engineering wordt ge
meten, mirs de betreffende activiteiten 
direct gerelateerd ziin aan de order
stroom binnen her bedrijf. 
De middelen die men kan inzetten om 
een logistieke prestatie te waarborgen 
zijn: 
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a. de inzet van capaciteit in het voortra
ject; 

b. de inzet van capaciteit in her fysieke 
traject; 

c. de inzet van onderhanden werk in 
het fysieke traject; 

d. de inzet van voorraden in het fl·sieke 
traiect. 

Binnen her diagnosemodel wordr de in
zet van logistieke middelen opgesplirsr 
in de caregorieen: normatieve inzer 
('norm'). inzet als gevolg van wijzigin
gen en verstoringen ('verstoring' l en 
overige inzer ('extra'). We zullen deze 

Doorloopi1Jd (dagen; 
100 

Per afdeling kan grafisch worden wcer
gegeven hoe de inzet van capaciteit is ge
weest Oinkerziide) en waar deze capaci
teit vandaan kwam (rechterzijde). Een 
voorbceld hiervan vindt u in figuur 3. 
Per capaciteitsbron wordt bepaald wat 
de bei:m·loedbare uitgaven zijn per inge
zet uur. Merk op, dar we geen integraal 
tarief voor een capaciteitsuur nemen, 
maar alleen de bei:m·loedbare uitgaven! 
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De 'logistieke ~eldstr~om' voor capaci
teitsinzet wordt gedetinieerd als: 
a. de uitgaven voor ingezette uren ten

gevolge van 'verstoring' en 'extra'. 
Deze uitgaven worden berekend 
door de uitgaven per uur voor vast 
personeel te vermenigvuldigen met 
het aantal verstoorde en meeruren; 

b. de extra uitgaven die worden ge
maakt voor de inzet van flexibele ca
paciteitsmiddelen. Deze uitgaven 
worden berekend door het aantal ca
paciteitsuren voor dure flexibele ca
paciteitsmiddelen (hogere uitgaven 
dan voorvast personeel) tevermenig
vuldigen met het verschil in uitgaven 
per uur. 

Voorraden 
In de diagnose Iaten we zien wat de ver
deling van voorraad is over de catego
rieen 'normatieve voorraad', 'geplande 
ontkoppelingsvoorraad' en 'overtollige 
voorraad'. Voor de produktievoorraad 
wordt de hoeveelheid grondstoffen, 
halffabricaten en eindprodukt vergele: 
ken met de hoeveelheid die er normatiei 
mag liggen. V oorraden die niet om pro
duktieredenen worden aangehouden, 
zoals servicevoorraad, demonstratie
machines, enz., blijven in deze analyse 
buiten beschouwing. Hiervan wordt ai
leen de totale hoeveelheid aangegeven, 
zonder een verdere opsplitsing te rna
ken in normatieve of overtollige voor
raad. 

De normstelling voor produktievoor
raad wordt afgeleid uit de bestelmetho
dieken die men binnen het bedrijf han
teen. De 'normatieve voorraad' is gelijk 
aan de bestelniveauvoorraad (veilig
heidsvoorraad, grijpvoorraad, voorraad 
voor lange levertijdartikelen) plus serie
groottevoorraad (?e helft van de Fixed 
Order Quantity ot Period Order Quan
tity). De normatieve voorraad geeit aan 
wat er bij het ~ebruik van de huidige 
bestelmethodiek.en op voorraad zou 
mogen liggen. 

Daarnaast kan er binnen de werkmaat
schappii worden gewerkt met een ont
koppelingsvoorraad om bijvoorbeeld 
verstoringen in het materiaalverwer
vingstraject op te vangen. Indien men 
hiervoor een vaste veiligheidstijd han
teen, betekent dit dat materiaal eerder 
wordt besteld dan strikt noodzakelijk 
is. Deze buifer noemen we een 'geplan
de ontkoppelingsvoorraad'. 

Voor de berekening van de belnvloed
bare rentekosten wordt de voorraad en 
het onderhanden werk (7ewaardeerd te
gen de m,ueri<lah.vaarle en niet tegen 

In % van mgezette uren 
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Figuur 3. Overzicht van capaciteitsinzet 

de integrate kostprijs. De reden hier
voor is dat de diagnose is bedoeld om 
verbeteringsmogelijkheden aan te dui
den. We zijn daarom alleen ge!nteres
seerd in de belnvloedbare kosten en niet 
in de totale integrale kostprijs van voor
raad. We gaan er daarbij vanuit dat door 
een eventuele voorraadverlaging slechts 
de rentekosten worden belnvloed. De 
kosten voor opslagfaciliteiten, huisves
ting, capaciteit e.d. blijven ongeacht het 
voorraadniveau gelijk (de investeringen 
hiervoor zijn immers reeds gedaan). 
De 'logistieke geldstroom' voor voor
raad wordt gedefinieerd als de rente-uit-

In matenaalwaarde (min) 

Uitbesteding 14'1,) 

Overwerk (6%) 
lnleenkrachten 15%) 

Vast personeel 185%) 

Capacrtertsbron 

gaven over de materiaalwaarde van nor
matieve voorraad, ontkoppelingsvoor
raad en overtollige voorraad. Als rente
percentage nemen we het percentage 
dat voor rekening-courantkrediet moet 
worden betaald. 

Onderhanden werk 
Ook voor het onderhanden werk on
derscheiden we de categorieen 'norm', 
'verstoring' en 'extra'. De normstelling 
voor onderhanden werk komt regel
recht voort uit de doorlooptijd normen. 
De 'norm' voor onderhanden werk is de 
hoeveelheid onderhanden werk die er 

12 ~----------------------------------------------~ 

10 ~----------------------------------------------~ 

Grondstof OHWmaak Halffabnkaat OHWmontage Eindproduktie Voorraad/OHW 

~Norm c::J Verstoring CJ Overschot 

Figuur +. Overzicht inzet van voorraad en onderhanden werk 
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~ in produktie zou zijn indien men de 
doorlooptiidnorm zou realiseren. De 
veiligheidstijd die men in produktie 
aanhoudt om te anticiperen op versto
ringen bepaalt de hoeveelheid onder
handen werk 'verstoring'. Het 'extra' 
onderhanden werk geeft ten slotte aan 
welk dee! van het onderhanden werk 
niet door de eerste twee categorieen kan 
worden verklaard. 

De inzet van voorraden en onderhan
den werk wordt in figuur 4 weergege
ven. De inzet van voorraden en onder
handen werk is daarbij opgesplitst naar 
de categorieen norm, verstoring en ex
tra. 
De 'logistieke geldstroom' voor onder
handen werk wordt op dezelfde manier 
gedefinieerd als voor voorraden: de ren
te-uitgaven over de materiaalwaarde 
van het onderhanden werk. 

Prioriteitenstelling 
De beoordeling waar in het voortbren
gingsproces verbeteringen mogelijk 

Jr. M H Corbev is verbonden aan de 
vakgroep Bedri}fseconomie van de faculteit 
Bedrijfskunde, Technische Universiteit 
Eindhoven. Hij is daarnaast actie( als 
docent bzj' diverse managementopleidingen. 

Jr. R. A Jansen studeerde bedrijfskunde en 
volgde de tweede fase opleiding tot 
iogistiek ontwerper, beide aan de 
Tcchnische Universitcit Eindhoven. Hij is 
thans in dienst van Stork-Contiweb te 
Boxmeer. 

Tabe/ I. Prioriteitenstelling voor 'O•erbeteringen 

1. lnzet van capaciteit: 
a. Engineering 
b. lnkoop 
c. Onderdelenfabricage 
d. Montage 

2. lnzet van voorraden: 
a. Voorraad grondstoffen 
b. Voorraad halffabricaten 
c. Voorraad eindprodukten 
d. OHW onderdelenfabricage 
e. OHW montage 

zijn hangt niet alleen af van het totale 
bedrag dat binnen een afdeling aan lo
gistieke middelen wordt ingezet, maar 
ook van de be!nvloedbaarheid van de lo
gistieke kosten. Het onderscheid tussen 
structurele en operationele middelenin
zet is van belang in de diagnose, omdat 
men hieraan kan zien op welke termijn 
een logistieke verbetering geld kan op
brengen. Indien een verbetering alleen 
leidt tot leegloop nn structurele mid
delen (bijvoorbeeld nste capaciteit) 
zonder dat er sprake is van afstoot van 
middelen dan zal duidelijk zijn dat hier
mee geen geld wordt bespaard. Alleen 
een red~ctie van opera~ionele maatre~e
len hee±t een direct etfect op de ge!d
stroom. De verhouding tussen opera
tionele en structurele maatregelen geeft 
dus een indicatie of verbeteringen op 
korte termijn rendabel kunnen zijn. 
Deze verhouding werd in het vooraf
gaande in grafiekvorm weergegeven 
voor de capaciteitsinzet per afdeling (fi
guur 3) en voor de inzet van voorraden 
en onderhanden werk (figuur 4). 

Uit deze gegevens kan er een prioritei
tenstelling voor verbeteringen worden 
afgeleid. Een voorbeeld hiervan is weer
gegeven in tabel 1. 
Het besparingspotentieel van een afde
ling is afgeleid uit de extra middelenin
zet per afdeling (norm versus werkelii
ke inzet) en de bei:nvloedbaarheid van 
de uitgaven (operationele versus struc
turele inzet). Uit de prioriteitenstelling 
bli jkt voor welke afdelingen het interes
sant is om verbeteringen aan te brengen. 
Het managementteam zal zelf moeten 
inschatten op welke manier men de ver
beteringen denkt te gaan realiseren. De 
diagnose geeft aan waar besparingspo
tentieel zit en wat de mogelijke op
brengsten van verbeteringen zijn. De 
verantwoordelijkheid voor het opstel
len van verbeteringsprojecten blijft bij 
het managementteam. 

Besparmgs
potentieel 

Evaluatie 

+ + 

+ 
+ + + 

+ + 
+ + 

+ + + 

Logistieke 
geldstroom 

f xxxxx 
f xxxxx 
f xxxxx 
f xxxxx 

fXXXXX 
f xxxxx 
f xxxxx 
f xxxxx 
f xxxxx 

De logistieke geldstroomdiagnose geeft 
een momentopname van de logistieke 
prestatie en de daarmee gerelateerde 
middeleninzet. In de literatuur zijn er 
diverse methoden bekend om een logis
tieke audit uit te voeren. De waarde van 
een goede logistieke audit is inmiddels 
door de vele doorlichtingen voldoende 
bewezen. Het kan een uitstekend in
strument zijn om snel inzicht te krijgen 
in de logistieke knelpunten van een be
drijf. 

Met de geldstroomdiagnose hopen we 
een extra element te hebben toegevoegd 
aan bestaande audits: een economische 
basis voor logistieke verbeteringen. De 
gehanteerde definities van geldstromen 
in de diagnose sluiten in tegenstelling 
tot bestaande kostenbe~rippen nauw 
aan bij het begrippenkader van een lo
gistiek manager. Dit is een eerste stap 
om de taalbarriere tussen controller en 
logistiek management te slechten, zo
dat discussies over de noodzaak nn lo
gistieke verbeteringen zmver kunnen 
worden gevoerd. • 
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