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Managementsamenvatting

Wat zijn de meest genoemde logistieke verbeterprojecten in 2014? Logistiek.nl hield - 
net als in 2013 -  een uitgebreide verbeterenquête onder bezoekers. Uit de 2014-editie 
komt naar voren dat de verbeterfocus van bedrijven die logistiek actief zijn, steeds na-
drukkelijker op ICT ligt. Aanvullende interviews, recente artikelen en reeds uitgebrachte 
rapporten bekrachtigen deze conclusie (zie pagina 9).  

Grote behoefte aan informatie
Uit de verbeterenquête van 2014 springt naar voren dat vrijwel alle respondenten aan-
geven dit jaar te hebben geïnvesteerd of willen investeren in het invoeren van een ma-
nagement informatie systeem, dashboards of business intelligence. Dat drukt ontegen-
zeggelijk de zucht naar informatie uit, iets wat prima past bij de hedendaagse trend van 
mensen en bedrijven om zoveel mogelijk informatie tot zich te nemen. De vraag is en 
blijft: wat doen we met die informatie? Ook geeft veel informatie niet in alle gevallen ant-
woord op prangende vragen van bedrijven, daaraan ligt uiteraard een juiste en precieze 
vraag ten grondslag. 

Verbeterprojecten in vijf deelgebieden
De enquête met de vraag ‘Welke verbeterproject staat op uw agenda’ is opgedeeld in vijf 
logistieke deelgebieden. De nadruk binnen supply chain management ligt zoals gezegd 
duidelijk op het beter aansturen van processen met behulp van management informatie 
systemen. 

Op het gebied van voorraadbeheer  overwegen veel bedrijven voorraadposities in de ke-
ten. Veranderende locaties of het winnen/verliezen van klanten kan hier debet aan zijn. 
Voor verbeterprocessen op het gebied van productie en administratieve processen kre-
gen respondenten de handen op elkaar voor het verbeteren van de efficiëntie en het 
verkorten van doorlooptijden. 

Bij het deelgebied warehousing waren de meningen verdeeld, al kregen gerichte verbe-
teringen in orderpickprocessen en het herinrichten van een magazijn de meeste stem-
men. Distributeurs gaven aan slimmer te willen plannen en zien ook een TMS of upgrade 
ervan als een welkome ondersteuning voor het verbeteren van de processen. 
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1. Verbeterprojecten in supply chain management
    Behoefte aan managementinformatie 

De nadruk binnen het vakgebied supply chain management ligt met overduidelijke 
cijfers op het beter aansturen van de processen met behulp van management informa-
tie systemen, dashboards dan wel business intelligence. Maar liefst 54 procent van de 
respondenten geeft aan hiermee bezig te zijn. Het feit dat hier nu zoveel aandacht voor 
is, is te verklaren, maar wekt ook verbazing. Al 25 jaar geleden ontstond de interesse 
voor het beter sturen op data door middel van KPI’s. Zo bezien is de grote interesse in 
dit onderwerp enigszins verrassend. Maar de vaak kapitaalintensieve supply chains 
vereisen een continu focus op data, wat de continu aandacht plausibel maakt. 

De nadruk zal binnen supply chains in toenemende mate komen te liggen op beter 
samenwerken, omdat daar volgens meerdere experts nog veel winst is te behalen. 
Transparantie en collaboratie zijn de sleutelwoorden, enterprise service bussen bijvoor-
beeld handige tools om snel data uit meerdere systemen te koppelen en bovenliggend 
kunnen dashboards en business intelligence de ketenspelers door middel van grafiek-
jes en voor gedefinieerde kleuren en alerts scherp houden. 

Beter zicht op toegevoegde waarde van partners
Het opzetten van data-uitwisseling met ketenpartners via EDI is een goede tweede bij 
de enquêteresultaten. Het is een manier om snel gestandaardiseerde informatie uit te 
wisselen, maar bovenal maakt het de supply chain inzichtelijker. Tussen bedrijven on-
derling, maar ook tussen overheden en bedrijven zijn meerdere projecten gestart die 
ketens transparanter dienen te maken. Zo heeft een ministerie, dat helaas niet bij naam 
mag worden genoemd, zakelijke relaties met meerdere toeleveranciers die voor soms 
dezelfde onderdelen verschillende artikelcodes aanhouden. Er is een project gestart 
waarbij dit ministerie aandringt op het delen van info, zodat er ook zicht ontstaat op de 
voorraad bij het ministerie, de leveranciers én eventueel zelfs die bij de toeleveranciers 
van deze bedrijven. Ondernemingen of instanties met een zekere ketenmacht krijgen 
als gevolg van het betere zicht op de keten ook een beter beeld van de ware toege-
voegde waarde van partners. En het dwingt ze om de eigen processen te verbeteren 
en de focus op ware toegevoegde waarde te leggen in de vorm van bijvoorbeeld 
productinnovaties. 

‘Ketentransparantie dwingt bedrijven tot het leggen van de 
focus op het leveren van toegevoegde waarde’

Invoeren management informatie systeem / dashboard / business intelligence

Invoeren systeem voor compliancy / global trade management / douane management

Invoeren supply chain visibility / track & tracesysteem

Invoeren Sales & Operations Planning (S&OP)

Opzetten data-uitwisseling met ketenpartners via bijvoorbeeld EDI

Opzetten ketenintegratie (o.a. VMI of inkoopportals)

Invoeren systeem voor leveranciers management / prestatiebeoordeling

54%

24%

11%

38%

22%

3%

30%
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2. Verbeterprojecten in voorraadbeheer 
    Heroverwegen van voorraadposities in keten
De verbeterenquête levert op het gebied van voorraadbeheer twee uitschieters op. De 
respondenten krijgen in elk geval de handen op elkaar voor het heroverwegen van voor-
raadposities in de keten (51 procent). Maar ook het vergroten van het kennisniveau  van 
voorraadbeheer in de eigen organisatie dan wel het organiseren van trainingen op dit 
gebied is populair (43 procent). 

Navraag leert dat er een paar redenen aan te wijzen zijn waarom juist deze aspecten 
volop aandacht krijgen. In de afgelopen jaren is er heel veel moeite gedaan door bedrij-
ven om voorraadniveaus omlaag te krijgen. Dat is gelukt, maar dit is niet overal gelijk op 
gegaan met het vasthouden of verbeteren van servicelevels. Maar wat volgens deskun-
digen ook zeker meespeelt is, dat er tijdens de periode 2008-2014 een consolidatieslag 
heeft plaatsgevonden in de logistieke sector. Bedrijven zijn overgenomen, vestigingen 
samengevoegd, in een enkel geval zijn er locaties toegevoegd aan de bestaande keten.

Kennisniveau vergroten is professionaliseringsslag
Het feit dat veel respondenten aangeven dat ze het voorraadkennisniveau binnen de 
eigen organisatie willen vergroten is ook te herkennen als een professionaliseringsslag. 
Het geeft aan dat bedrijven op de hoogte zijn van de aan-/afwezigheid van bepaalde 
kennis en hierop willen inspelen. Het is te vergelijken met de aanschaf van software, of 
die van een auto. Je zult moeten oefenen voor je er gebruik van kunt maken. 

Overigens is er, ondanks de resultaten in dit onderzoek, onder de door Logistiek Maga-
zine gesproken experts nog wel enige twijfel of bedrijven wel voldoende oog hebben 
voor de benodigde informatie op lagere niveaus in de organisatie. Het gebruik van tools 
om voorraden te beheren stijgt, maar managers zijn nog niet gewend om op een lager 
niveau dan dat van een manager in de details te duiken, of dit aan werkvloer verantwoor-
delijken uit te besteden.  

‘Consolidatieslag in logistieke sector leidt tot veranderd 
voorraadlandschap en voortdurende focus op voorraadbe-

heer’

Vergroten kennisniveau voorraadbeheer in organisatie / training in voorraadbeheer 

Voorraadposities in de keten heroverwegen

Software voor voorraadoptimalisatie en forecasting implementeren

Invoeren systeem voor promotieplanning (0%)

Invoeren assortimentsbeheer (infaseren en uitfaseren)

43%

26%

29%

51%
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3. Verbeterprojecten in productie / administratie
    Efficiënter werken en doorlooptijden verkorten
Het starten van een project dat moet resulteren in efficiënter werken en het verkorten 
van doorlooptijden is onverminderd populair. In 2013 leverde de enquête naar verbe-
terprojecten op dat ruim 57 procent hiermee bezig was, in 2014 is dat percentage zelfs 
met tien procent gegroeid. Er is ook onverminderd aandacht voor het invoeren van 
management informatie systemen / dashboarding en business intelligence tools. Wat 
opvalt, maar wel matcht met wat experts vermoedden, is dat slechts  een klein deel van 
de respondenten (11 procent) aangeeft het belang in te zien van het trainen van perso-
neel in het effectiever gebruik van IT-systemen. 

Beduidend minder aandacht dan in 2013 is er onder de respondenten voor het starten 
van projecten om faalkosten te reduceren dan wel perfecte orders uit te leveren. Het 
percentage bij dit aspect daalde van 31 procent naar 14 procent. Uit deze afname con-
clusies trekken is niet eenvoudig, maar de cijfers suggereren dat er of meer aandacht is 
voor andere projecten, dan wel dat bedrijven verwachten door meer in ICT te investe-
ren eveneens eventuele faalkosten te kunnen aanpakken. 

Kortere doorlooptijden en beter keteninzicht
Het verbeteren / verkleinen van de doorlooptijden is vaak slechts het begin van een 
continue zoektocht naar verbetering. Zo slagen sommige bedrijven erin om doorloop-
tijden drastisch te verlagen en hoe de hiermee ontstane tijd het best is in te vullen. 
Kortere doorlooptijden kan ook een gevolg zijn van een beter inzicht in de eigen keten. 
Door een deel van de administratie te automatiseren aan zowel de kant van toeleveran-
ciers als op de eigen burelen, maar ook klanten toegang te geven tot deze informatie, 
ontstaat over de hele supply chain een beter beeld van wie met welk aspect bezig is. 
Het voorkomt eventueel een dubbele invoer van data, iets wat nog maar al te vaak 
gepaard gaat met het maken van menselijke fouten. 

Een kleine (2 procent) stijging viel er te noteren voor het aspect ‘invoeren planningsys-
teem voor efficiëntere productie. Navraag onder bedrijven, waarbij resultaten in eer-
dere artikelen zijn gepubliceerd, geeft aan dat deze planningsystemen beter antwoord 
geven op  productieplanningvragen dan ERP of MRP-systemen kunnen bieden. 

‘Bedrijven neigen naar aanpakken faalkosten door te inves-
teren in ICT-oplossingen’

Invoeren management informatie systeem / dashboard / business intelligence

Personeel trainen in effectiever gebruik IT-systemen

Processen papierloos maken

Invoeren planningssysteem voor efficiëntere productie

Upgraden of implementeren ERP ter ondersteuning verbeterproject

Starten project faalkostenreductie / perfecte orders uitleveren

Starten project efficiënter werken / doorlooptijd verkorten (zoals Lean) 

33%

14%

67%

22%

28%

14%

11%
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4. Verbeterprojecten in warehousing 
    Aanpakken magazijnindeling en pickprocessen
Warehousingoperaties hebben in recente jaren te maken gekregen met een tijdelijke 
nieuwe werkelijkheid. Als gevolg van de economische crisis lagen veel magazijnen min-
der vol dan in de periode ervoor. Aanvullend is de druk om voorraden in de keten te ver-
lagen onverminderd groot gebleven. Deze veranderingen hebben in ieder geval niet, in 
vergelijking met de verbeterenquête in 2013, geleid tot wezenlijk andere focusgebieden 
onder respondenten. 

De twee verbeterprojecten die nog steeds de meeste interesse krijgen, zijn het herin-
richten dan wel mechaniseren van magazijnen en het efficiënter maken van orderpick-
processen door het doen van gerichte investeringen. Beide type projecten scoren 38 
procent. Een project waar minder aandacht voor lijkt te zijn, is het invoeren van per-
soneelsplanning / Labor Management Systeem. De interesse hiervoor halveerde bijna, 
slechts ruim negen procent van  de respondenten gaf aan hiermee een verbeterslag te 
kunnen maken. 

Breed gedragen aandacht voor meerdere verbeterprojecten
Wat opvalt is dat binnen het aspect warehousing veel verbeterinitiatieven aandacht krij-
gen. De twee topprojecten worden op de voet gevolgd door enerzijds het upgraden of 
implementeren van een WMS-tool dan wel aanvullende modules ter ondersteuning van 
een verbeterproject en anderzijds het invoeren van een management informatie sys-
teem / dashboard dan wel business intelligence. (beide scoren 31 procent).  

Meerdere experts constateren dat de warehouses te vaak niet vol genoeg liggen om er 
geld mee te verdienen. Van echte synergie, ook mede dankzij de gekozen verbeterpro-
jecten, kan pas sprake zijn wanneer de dc’s volstromen. Toch is de efficiency in een wa-
rehouse ook met ICT-tools wel te verbeteren. Zo staat één aspect aan de basis van veel 
verbeterprojecten, menen deskundigen, en dat is het registreren van alle inkomende en 
uitgaande goederen door middel van scanning. Respondenten erkennen dit en hoewel 
veel modernere bedrijven dit al toepassen, geeft 28 procent van de respondenten aan 
hier ook in 2014 mee aan de slag te zijn of te gaan. 

 

‘Focus bij warehousing ligt onveranderd op orderpickprocessen 
en het slim inrichten van het magazijn.’

Invoeren management informatie systeem / dashboard / business intelligence

Invoering personeelsplanning / Labor Management Systeem 

Efficiënter maken orderpickproces door gerichte investeringen (bijv. voicepicking)

Investeren in duurzame intern transport middelen 

Herinrichten / mechaniseren magazijn

Invoeren automatische identificatie methode(n)

Upgraden of implementeren WMS / aanvullende modules ter ondersteuning verbeterproject

31% 28%

31%

38%
6%

38%

9%
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5. Verbeterprojecten in distributie
    Nadruk ligt onverminderd op slimmer plannen 
Distributie is de sector waarbij de marges van oudsher klein zijn, maar waarbij onder-
nemers er nog steeds in slagen om kansen te grijpen die leiden tot meer business. De 
noodzaak om te verbeteren is groot, maar gaat voor distributeurs ook gepaard met een 
toenemend aantal beschikbare tools om de eigen processen te verbeteren. Boordcompu-
ters, TMS en BI lijken inmiddels tot de standaardvoorzieningen te behoren op ICT-gebied. 
En deze bieden bedrijven de mogelijkheid om transporten slimmer te plannen door bij-
voorbeeld het verhogen van de beladingsgraad of via speed docking initiatieven. Samen 
met het upgraden of implementeren van TMS ter ondersteuning van een verbeterproject 
krijgt dit aspect van respondenten de meeste aandacht (38 procent). 

Indirect heeft het eerste verbeterproject, slimmer plannen van transport, te maken met 
het maken van keuzes, iets wat zeker in slappere economische tijden volgens experts te 
weinig gebeurt. Voertuigen stil laten staan in plaats van te leeg te laten rondrijden is een 
manier om de efficiency te verbeteren en hoewel dit geen populaire keuze is, is het soms 
wel bittere noodzaak. 

De gesproken deskundigen geven aan dat het té vaak voorkomt dat moeilijke keuzes 
worden vermeden door planners. Een te krappe planning leidt te snel tot paniek, met als 
gevolg dat dispatchers een stukje overcapaciteit inplannen. Slimme plantools zijn in staat 
om deze efficiency in elk geval aan te tonen, maar een te sterke focus op hightech oplos-
singen is geen antwoord op het maken van verkeerde keuzes. 

Veel onzekerheid over welke verbeterstappen te nemen
Er heerst veel onzekerheid over welke stappen te nemen op weg naar een verbeterde 
operatie, menen deskundigen. Dat maken ze op uit de keuze voor én slimmer plannen én 
het invoeren van management informatie systemen. Die zijn inderdaad beide nodig om 
echt stappen te kunnen zetten. Het maken van een grafiek vergt weinig moeite, maar om 
de gewenste informatie uit die grafieken te halen is niet eenvoudig. Dat is iets wat ook 
bleek uit een achtergrondartikel in Logistiek Magazine in september 2014, waaruit naar 
voren kwam dat veel bedrijven er niet in slagen om te bedenken op welke bedrijfskriti-
sche vragen ze een antwoord nodig hebben om de eigen processen te verbeteren.  

Invoeren management informatie systeem / dashboard / business intelligence 

Investeren in Lean & Green of andere duurzaamheidsprojecten

Meer doen met FMS-data (incl. boordcomputers) 

Upgraden of implementeren TMS ter ondersteuning verbeterproject

Slimmer plannen transport (bijv. beladingsgraad verhogen / speed docking)

Overstappen op multimodaal transport

Herontwerpen distributieketen / herpositioneren dc's

Deelnemen aan een Control Tower-project (bijv. met concurrenten / opdrachtgevers) 

Opzetten / optimaliseren E-fulfillment (incl. retourproces) 

30%
13%

5%

38%
38%

13%

10%

18%

15%
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‘Krappe planning leidt tot paniek en inplannen overcapaciteit. 
Slimme plantools kunnen dit aantonen, maar zijn geen ant-
woord op verkeerde keuzes.’
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Achtergrondinformatie & bronnen

Deze whitepaper is voor een groot deel gebaseerd op de onderzoeksresultaten van een 
enquête gehouden onder logistiek verantwoordelijken. Aanvullend zijn er enkele inter-
views gehouden en er zijn meerdere rapporten gebruikt om de argumenten en gevon-
den resultaten te ondersteunen. 

Gebruikte onderzoeken & nuttige informatie

• Enquête logistieke verbeterprojecten 2014 

• Het 2013-onderzoek naar verbeterprojecten

• Eyefortransport rapport ‘Find out how M2M is redefining the supply 
 chain and transportation’

• Digital Lumens whitepaper ‘The Internet of Things, Intelligent Lighting  
 & Big Data’

• Supply chain integratie en de behoefte aan standaarden

• Over de behoefte en noodzaak van het delen van informatie

• Lees hier meer over logistieke verbeterprojecten op Logistiek.nl
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