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Inleiding 

De laatste jaren zien we dat men ook in andere segmenten dan de industrie aandacht krijgt voor 

de logistiek. Zo zien we onder andere dat gegevensverwerkende organisaties, zoals bijvoorbeeld 

banken en verzekeringsmaatschappijen, nogal wat projecten hebben die direct of indirect met 

logistiek te maken hebben. Een interessante vraag is nu of rut geheel nieuwe logistieke problemen 

zijn, die in de industrie niet of nauwelijks voorkomen, of dat ze vergelijkbaar zijn met de reeds 

bekende industrieIe logistieke problemen. Is dit laatste het geval dan zijn de logistieke 

gereedschappen reeds aanwezig, en hoeft er eventueel aIleen nog een vertaalslag plaats te vinden. 

Zijn de problemen van geheel andere aard dan dienen (een aantal) logistieke gereedschappen nog 

ontwikkeld te worden. Vraag is dan uiteraard welke? 

Om antwoord op bovenstaande vragen te krijgen is het zinvol om een op logistieke kenmerken 

gebaseerde indeling van organisaties te hebben: een logistieke typologie. 

In dit artikel gaan we daar nader op in, waarbij we met name industriele en gegevensverwerkende 

organisaties wat meer in detail zullen beschouwen. 

Algemeen 

Een vee} gebruikte indeling van bedrijven is de indeling in drie of vier economische sectoren (de 

laatste twee sectoren worden soms bij elkaar genomen): 
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primaire sector: 

'secundaire sector: 

tertiaire sector: 

quartaire sector: 

Een logistieke typologie van gegevensverwerkende organisaties 

mijnbouw/delfstofwinning 

landbouw 

industrie 

dienstverlening 

Deze indeling is gebaseerd op de plaats van de sectoren in de produktie-keten. Voor de analyse 

van logistieke problemen in bedrijven is deze indeling echter niet erg goed bruikbaar. De 

bedrijven binnen elk van de eerste drie sectoren lijken misschien nog weI enigszins op elkaar, 

maar dienstverlening is zeker een erg diverse sector. Bovendien worden de laatste jaren ook 

bedrijven in de industrie geconfronteerd met klanten die vragen om het verlenen van diensten. 

Denk bijvoorbeeld aan de servicecontracten van de leveranciers van kopieerapparaten. 

Dienstverlening wordt in de fysieke produktie steeds belangrijker. Dit blijft echter beperkt tot het 

voor- en natraject, de kern van het primaire proces blijft het maken van een fysiek produkt. 

De term 'dienstveriening' is dus enigszins verwarrend. Het logistieke probleem van een bedrijf 

wordt niet bepaald door het al dan niet verlenen van diensten. 

Voor een logistieke typologie hebben we een andere indeling nodig. Deze dient gebaseerd te zijn 

op logistieke verschillen en overeenkomsten tussen bedrijven. 

Twee veel genoemde verschillen tussen industrie en dienstverlening zijn (zie GroUe [2]): 

1. Een industrieel produkt is een tastbaar produkt; 

2. Een dienst wordt vaak tegelijkertijd geproduceerd en geconsumeerd. 

Dit vraagt enige toelichting. Met het eerste verschil wordt bedoeld dat de industrie fysieke (dus 

tastbare) produkten voortbrengt en dat diensten vaak ontastbaar zijn. In de industrie worden 

fysieke goederen getransformeerd. In de dienstverlening is dit niet het geval en is er meestal 

sprake van ontastbare zaken aIs het voortbrengen van informatie of het 'opwekken' van een 

gevoel. Een dienst is een 'imaginair' produkt. 

Het tweede verschil geeft aan dat het niet mogelijk is om een dienst op voorraad te leggen en dat 

de klant bij de produktie aanwezig moet zijn. Denk hierbij aan een kapper, om de dienst te 

kunnen verlenen (haar knippen) moet de klant aanwezig zijn. 

De aard van de transformatie Hjkt een belangrijke rol te spelen bij het logistiek onderscheiden 

van organisaties. Bij fysieke transformaties hebben we te maken met voorraadproblematiek en 
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dergelijke. Het resultaat van niet-fysieke transformaties is wat we kunnen noemen een imaginair 

produkt. Deze kunnen niet op voorraad gelegd worden en voorraadprobJematiek speelt daar dus 

geen rol. Het al dan niet tastbaar zijn van het produkt heeft dus belangrijke consequenties voor 

het primaire proces. 

Opmerking: Imaginaire produkten worden in het algemeen weliswaar vastgelegd door middel 

van fysieke informatiedragers. Deze informatiedragers dienen echter niet verward 

te worden met het eigenlijke produkt. 

De noodzakelijke aanwezigheid van de k1ant maakt het dikwijls noodzakelijk om de produktie 

decentraal in zogenaamde front-offices uit te voeren. Als de k1ant niet bij de produktie aanwezig 

hoeft te zijn wordt deze meestal om efficiency-redenen in een centrale back-office uitgevoerd. Dit 

zorgt voor wezenlijk andere logistieke problemen. Bij back-office produktie komen zaken als het 

combineren van k1antorders, seriegroottes etc. om de hoek kijken, terwijl bij front-office produktie 

vooral het optimale aantal loketten en de optimale bezettingsgraad van belang zijn. 

Als we de genoemde twee verschillen tussen industrie en dienstverlening gebruiken als 

onafbankelijke dimensies en tegen elkaar uitzetten krijgen we te maken met een viertal wezenlijk 

verschillende produktiesituaties, die we als voigt in een matrix kunnen weergeven: 

Produktie vindt plaats in: 

Front office Back Office 

Tastbaar produkt Technische Industriele 

dienstverlening processen 

Soort produkt 
Imaginair produkt Loket Kantoor 

dienstverlening processen 

Fig. 1. Een eerste logistieke indeling van organisaties. 

In de linker kolom (front-office) heeft de k1ant vaak te maken met loketten en wachtrijen. De 

k1ant is aanwezig bij het produktieproces, waardoor allerlei psychologische factoren een rol gaan 
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spelen. Oit zorgt ervoor dat logjstieke planning en besturing in dit 500rt omgevingen wat naar de 

achtergrond verdwijnen (maar overigens niet minder belangrijk zijn). We zullen daarom hier 

verder geen aandacht besteden aan front-office processen en ons concentreren op de back-office 

processen. 

Een fysieke transformatie van plaats die de klant direct ondergaat lOnder dat deze op voorraad 

kan worden gelegd (technische dienstverlening) is bijvoorbeeld het vervoer van personen. Oit kan 

uiteraard niet op voorraad worden gelegd. In de industrie, transport of agrarische sector is dit 

vaak weI mogelijk. De transformaties zijn nog steeds fysiek, maar de klant hoeft er niet bij 

aanwezig te zijn. Oe voortgang van het proces ten behoeve van een klant is niet afbankelijk van 

de aanwezigheid van die klant. In een ziekenhuis vindt weliswaar vaak een fysieke transformatie 

plaats (er wordt gesneden in een lichaam), maar eigenIijk worden zieke mensen getransformeerd 

in gelOnde mensen. GelOndheid is geen fysiek goed, het is meer een gevoel (denk ook aan de 

psychiatrische geneeskunde). 

Voor een reisbureau geldt hetzelfde; er worden mensen vervoerd en er wordt onderdak geregeld, 

maar waar het in feite om gaat, is het aanbieden van ontspanning. De klant is wei aanwezig bij 

de produktie van deze diensten. 

Gegevensverwerkende organisaties (banken, verzekeringsmaatschappijen) maken geen fysieke 

produkten maar, het woord zegt het ai, verwerken gegevens. Ze transformeren informatie. Oit 

gebeurt vaak in een centraal punt waarbij de klant niet aanwezig is. Meestal speelt de klant in het 

voor- en natraject weI een belangrijke rol. 

Opm. Een indeling is slechts een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de aard van de 

problematiek en moet derhalve niet zwart-wit genomen worden, er zullen zeker midden 

gebieden bestaan. Het is dus niet altijd 100% van het een en 0% van het ander. Er zijn 

diensten die pas na verloop van enige tijd geconsumeerd worden. Bijvoorbeeld bij 

verzekeringen wordt een polis verkocht en pas een tijd later wordt een dienst verleend 

in de vorm van het uitbetalen van een schadeclaim. Overigens zijn er ook fysieke 

produkten die zeer kort na elkaar geproduceerd en geconsumeerd worden, denk aan het 

eten in een restaurant. Br zijn dus duidelijk tussenvormen te herkennen, dit zijn 

mengvormen van zuivere fysieke produktie (industrie) en dienstverlening. 
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Logistieke kenmerken van organisaties 

De gemaakte indeling is nog erg grof om vanuit logistiek oogpunt uitspraken te kunnen doen over 

het al dan niet gelijkwaardig zijn van organisaties. Om tot een meer gedetailleerde, beter 

bruikbare indeling te komen dienen we meerdere kenmerken te beschouwen. Dit moeten dan wei 

kenmerken zijn die in verschillende bedrijfstypen aanleiding kunnen zijn om een andere logistieke 

invulling te geven. Ons inziens spelen de volgende kenmerken een belangrijke rol bij een 

logistieke indeling van organisaties: 

1. Is het produkt fysiek of imaginair? 

2. Is de klant aanwezig bij de produktie? 

3. Stroomt het materiaal of stroomt de capaciteit? 

4. Worden werkorders klantordergestuurd of frequentiegestuurd afgegever.? 

5. Mate van materiaal-/gegevensverwervingscomplexiteit. 

6. Mate van capaciteits- en routingcomplexiteit. 

We hebben dus niet te maken met twee assen, maar vooralsnog met zes. Wellicht zal na verdere 

analyse blijken dat bepaalde assen kunnen worden samengevoegd, of dat er nog assen ontbreken. 

Het is dus niet uitgesloten dat bedrijven die in verschillende cellen in onze matrix vallen logistiek 

op dezelfde wijze aangestuurd dienen te worden. Zo kan het bijvoorbeel~ best zo zijn dat het 

primaire proces in een zekere kantoor organisatie geheel vergelijkbaar is met een of ander 

industrieel primair proces. In dat geval zal de logistieke aansturing dus g:-ote overeenkomsten 

vertonen, zo niet identiek zijn. Ook kan het zijn dat binnen sommige cellen een nog fijnere 

indeling nodig is. AI ontwikkelende zal dit dan wei blijken. Voor de duidelijkheid zullen we 

vooralsnog niet trachten dergeJijke gelijkwaardigheid mee te nemen in onze c1assificatie. 

We zullen de overige criteria hieronder bespreken. Daartoe zullen we de categorieen 'industriele 

processen' en 'kantoorprocessen' verder uitsplitsen. Als eerste de industriele produktie. 

Industriele processen 

In wat we zouden kunnen noemen de klassieke industrie hebben de machines een min of meer 
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vaste locatie en stromen de te bewerken materialen volgens een al dan niet vaste route van 

machine naar machine. In de transport- en distributie sector hebben de capaciteiten (de 

vrachtwagens) geen vaste plaats en stromen zij van punten waar materiaal aangeboden wordt naar 

punten waar materiaal gevraagd wordt. De logistieke zwaartepunten zullen derhalve ook heel 

verschillend Jiggen, hetgeen reden is om het al dan niet stromen van capaciteit aIs een logistiek 

onderscheidend kenmerk te beschouwen. 

Ben andere belangrijk onderscheid is de wijze waarop produktieorders gegeven worden en dus 

klantorders verwerkt worden. Dit kan gebeuren met een bepaalde frequentie (dagelijks, cen keer 

per week) of naar aanleiding van een of meer klantorders. Beide wijzen van aansturing hebben 

elk hun eigen specifieke problemen bij bijvoorbeeld de benutting van de capaciteit of de aanvoer 

van materiaal. 

We kunnen deze twee factoren weer tegen elkaar uitzetten in een matrix. 

Wijze van verwerken 

Ordergestuur • T:'requentiegestuurd 

Materiaal Klassieke Landbouw 

industrie Veiling 

Wat stroomt er? 
Capaciteit Transport Distributie 

Pakketvervoer Postvervoer (PIT) 

Fig. 2. Ben meer gedetailleerde logistieke indeling van industriele processt:n 

In de "k1assieke" industrie stroomt het materiaal en wordt het meestal op basis van al dan niet 

bekende klantorders verwerkt. In de landbouw daarentegen is de wijze van verwerking frequentie 

gestuurd, een produkt wordt een keer (soms meerdere keren) per jaar gezaaid en geoogst. Bij 

transport en distributie stroomt de capaciteit, de vrachtwagens komen naar het materiaal toe. Bij 

frequentie-gestuurd transport vindt een keer in de zoveel tijd verwerking plaats, bijvoorbeeld 

dagelijks bij PIT Post. Er kan ook transport op order plaats vinden, bijvoorbeeld bij 

pakjesdiensten. 
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De hierboven onderscheiden cellen kunnen elk weer worden onder verdeeld in een aantat 

logistieke besturingssituaties op basis van de overige twee kenmerken: de mate van 

materiaal/gegevensverwervings complexiteit en de mate van capciteits/routings complexiteit. Voor 

de klassieke industrie is hiervoor de typologie van Bertrand et al. ontwikkeld. Deze typologie gaat 

ervan uit dat de besturingsinspanning toeneemt bij een toenemende complexiteil Er worden twee 

soorten complexiteit onderscheiden: materiaalcomplexiteit en capaciteitscomplexiteit. De 

materiaalcomplexiteit is afhankelijk van het aantal materiaal componenten dat nodig is voor het 

vrijgeven van een produktieorder. Materiaalcomplexiteit neemt toe aIs er meer verschillende 

materialen nodig zijn voor het vervaardigen van een produkt. De complexiteit van de capaciteit 

is atbankelijk van het aantal bewerkingsstations dat moet worden aangedaan voor de vervaardiging 

van het produkt. Ben proces is vanuit capaciteitsoogpunt dus meer complex wanneer er meer 

bewerkingen op elkaar moeten worden afgestemd en/of meer varieteit in bewerkingsvolgorde van 

verschillende orders optreedt. 

Zetten we de twee soorten capaciteit tegen elkaar uit, dan krijgen we de volgende vijf 

besturingssituaties: 

Capaciteitscomplexiteit 

Hoog Laag 

Hoog Projectmatige fabricage Grootserie/massa 

Materiaal-
Serie 

complexiteit 
Laag Enkelstukslkleinserie Procesindustrie 

Fig.3. Vijf elementaire besturingssituaties zoals die binnen de klassieke industriele 

processen onderscheiden kunnen worden. 

Deze vijf elementaire besturingssituaties veronderstellen wij voldoende bekend bij de lezer en 

zuBen ze dus niet verder bespreken. (Zie Bertrand et at. [1]) 

Kantoor processen 
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We zullen nu aIs tweede eel de kantoor processen verder detailleren. We banteren daarbij 

dezelfde dimensies aIs voor de industriele processen en krijgen dan de matrix mats in Fig. 4. 

Bij adviesbureaus komt de gegevensverwerkende capaciteit naar de klant toe aIs bij daartoe 

opdracbt geeft Bij banken en verzekeringsmaatscbappijen komen de gegevens juist naar bet 

bedrijf toe. Bij administratiekantoren gebeurt betzelfde alleen vindt de verwerking niet op een 

Wijze van verwerken 

Order gestuurd Frequentie gestuurd 

Materiaal Banken Administratiekantoren 

Verzekeringen 

Wat stroomt er? 
Capaciteit Adviesbureaus Marktonderzoek 

Certificatie 

Fig. 4. Ben meer gedetailleerd logistieke indeling van kantoorprocessen. 

willekeurig tijdstip plaats, maar periodiek (elk kwartaal, elke maand). Het kan ook zijn dat er 

periodiek een bezoek gebracbt wordt aan de klant, bijvoorbeeld bij marktonderzoek of 

kwaliteitcertificatie. 

Binnen de onderscheiden vier soorten kantoor organisaties kunnen we weer een aantal 

kenmerkende besturingssituaties herkennen. We kijken daarbij met name naar de eel waar 

materiaal stroomt en de verwerkingswijze ordergestuurd is. De organisaties binnen deze eel zullen 

we eenvoudigweg aanduiden aIs gegevensverwerkende organisaties (GVO's). Wederom gebruiken 

de criteria materiaalcomplexiteit en capaciteitscomplexiteit, zij bet dat we deze begrippen moeten 

aanpassen voor OVO's. (Zie Rodenburg [3]). 

Het begrip materiaal moet in OVO's gelnterpreteerd worden ais (ingangs )gegevens. 

Materiaalcomplexiteit hangt af van het aantat verscbillende materialen dat nodig is voor bet 

vervaardigen van een produkt, dus niet van de complexiteit van de materialen zelf, maar van de 

complexiteit van bet verkrijgen van de juiste materialen. In een GVO moeten we 
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materiaalcomplexiteit dus interpreteren als de complexiteit van het verwerven van de juiste 

gegevens. 

De gegevensverwervingscomplexiteit heeft betrekking op de wijze waarop een bewerkingscentrum 

zijn gegevens van andere bewerkingscentra op een afgesproken tijdstip en tegen een gewenste 

kwaliteit kan ontvangen. 

De capaciteitscomplexiteit wordt bepaald door het aantal capaciteitsbronnen (medewerkers) dat 

bij de uitvoering wordt betrokken (specifiteit van capaciteitsbronnen). Bij een toename van het 

aantal capaciteitsbronnen, nodig voor het vervaardigen van een produkt, zal meer coOrdinatie 

nodig zijn. 

Een andere factor van betekenis is de routingcomplexiteit ook wei routingonzekerheid genoemd. 

De gegevenswervings- en de capaciteits-/routingcomplexiteit bepalen in belangrijke mate de 

doorlooptijd. AfbankeJijk van de 800rt complexiteit zal gestuurd moeten worden op 

completeringswachttijd (bij gegevensverwervingscomplexiteit) of op capaciteit (bij 

capaciteitscomplexiteit) of op beiden (bij routingcomplexiteit). 

Door het gebruik van de twee begrippen gegevensverwervingscomplexiteit en capaciteits- en 

routingcomplexiteit kan de volgende produktietypologie worden samengesteld: 

Capaciteitscomplexiteit 

Hoog Laag 

Hoog Expert project Informatie 

assemblage 

Materiaal-
Verzoek 

complexiteit 
afhandeling 

Laag Aanvraag Routine werk 

beoordeJing 

Fig. 5. Vijf elementaire besturingssituaties zoals die binnen kantoor processen onderscheiden 

kunnen worden. 
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Deze vijf typen gegevensveIWerkende processen zullen we hieronder kort toelichten. 

Expert project 

K1anten kunnen wensen hebben die in een organisatie beperkt voorkomen en dus niet standaard 

zijn. We spreken hier van klantspecifieke diensten die geproduceerd wordell met behulp van een 

complex administratieflexpert proces (complex maatwerk). Ben expert project stelt eisen aan het 

intakeproces met de klant. Dat moet uitgebreid plaatsvinden om op basis daarvan niet alleen uit 

zoeken wat de klant wil, maar tevens in hoeverre de organisatie het gevraagde kan en wil 

waarmaken. Daama wordt vaak een contract afgesloten. Deskundigen van soms zeer uiteenlopend 

pluimage worden ingeschakeld (hoge capaciteitscomplexiteit) om op basis van de klantvraag 

onderzoek te doen en beoordelingen te geven van bepaalde aspecten. De klantvragen zijn zeer 

divers en kennen in principe een onbeperkte variatie. 

Informatie assemblage 

GegevensveIWerkende processen met hoge materiaalcomplexiteit en lage capaciteitscomplexiteit 

lijken op het intelligent assembleren van gegevenscomponenten. We noemen deze daarom dan 

ook informatie assemblage processen. Deze processen komen voor bij= 

assemblage van meerdere produktonderdelen tot een produkt; 

assemblage van meerdere produkten tot een gecombineerd produkt. 

De essen tie van een informatie assemblage proces is de co6rdinatie van reeds bestaande, 

gestandaardiseerde processen. Daarbij gaat het om het verzorgen van de triggers voor de 

verschillende processen, het afstemmen van de verschillende doorlooptijden, het bewaken van de 

gemaakte afspraken en het integreren van de berichtgeving. 

Aanvraag beoordeling 

Beoordelingsprocessen zijn vaak administratief arm en kennen een grote varieteit aan klantvragen, 

throughput en output. Het gaat erom een oordeel te geven over min of meer standaard aanvragen 

zoals bijvoorbeeld een aanvraag voor een consumptief krediet of een hypotheek. Het zijn 

kennisintensieve processen die worden opgezet om te voldoen aan de specifieke klantwensen. 

Daarvoor zijn intensieve klantcontacten nodig. 

Routine werk 

Dit soort processen wordt ontworpen op basis van efficiency met behulp van een sterke 
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standaardisering. Ze kennen in het algemeen een hoge kwaliteit, een hoge afwerkingssnelheid en 

zijn in belangrijke mate voorspelbaar in hun routing (gestandaardiseerd beoordelingsproces). Door 

de massaliteit, waarvoor deze processen zijn opgezet, wordt vooral gestuurd op het verminderen 

van de uitval en het minimaliseren van klantcontact. Administratie processen (massale 

procesgewijze produktie) zijn rigide van aard en zijn, vanwege de lage capaciteits- en 

routingcomplexiteit, zeer geschikt om te worden geautomatiseerd. 

Verzoekafhandeling 

Bij een verzoekafbandelingsproces is de intake, verwerking en berichtgeving standaard. Alleen het 

beoordelingsproces en de daarmee verbonden gegevensvergaring kan per aanvraag verschillen. 

Een aanvraag kan meerdere beoordelingsstappen doorlopen waarvoor aanvullende gegevens nodig 

zijn. Het is dan ook niet vantevoren te zeggen hoe de logistieke routing van een bepaalde 

aanvraag is (routingonzekerheid). Deze processen hebben in het algemeen een sterk varierende 

doorlooptijd. In feite is sprake van een gestandaardiseerde dienst met verschillende 

afbandelingsprofielen. Per afbandelingsprofiel kunnen afspraken worden gemaakt over 

doorlooptijd en capaciteit. 

Samenvatting 

In dit artikel is een aanzet gegeven voor een logistieke indeling van organisaties. We hebben 

daarbij zes criteria onderscheiden voor het logistiek karakteriseren van produktiesituaties: 

1. Is het produkt fysiek of imaginair? 

2. Is de klant aanwezig bij de produktie? 

3. Stroomt het materiaal of stroomt de capaciteit? 

4. Worden werkorders klantordergestuurd of frequentiegestuurd afgegeven? 

5. Mate van materiaal-/gegevensverwervingscomplexiteit. 

6. Mate van capaciteits- en routingcomplexiteit. 

De laatste twee criteria zorgen voor vijf mogeJijke produktiesituaties welke nader zijn uitgewerkt 

voor industriele en gegevensverwerkende organisaties. De eerste vier criteria onderscheiden elk 

twee situaties. In totaal kunnen we dus 2x2x2x2x5 = 80 produktiesituaties onderscheiden die 
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wellicht vanuit logistiek oogpunt anders aangestuurd moeten worden. Deze situaties zullen lang 

niet allemaal in de praktijk voorkomen, er zullen vele tussen- dan wei combinatievormen bestaan. 

De hier besproken typen zijn ook niet bedoeld als zuivere typen, maar meer als ideaal typen met 

specifieke logistieke besturingskenmerken. Voor de organisaties binnen elk van de onderscheiden 

cellen dienen nu de logistieke zwaartepunten bepaald te worden op basis waarvan dan de 

logistieke besturingskenmerken bepaald kunnen worden. 
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