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keer op keer te herhalen en zo 
langzaam de bewustwording om 
zich heen te zien groeien. Hij 
switcht naadloos van praktijk 
naar theorie en weer terug. “Alle 
logistieke leerboekjes gaan over 
twee dingen: hoeveelheid (Q) en 
tijd (T). Daar hoort een element 
bij, namelijk prijs (P). Een keten 
kun je niet alleen aansturen op 
basis van vraagvolume en lever-
tijd, maar ook of je er wat aan 
kunt verdienen.”
Na verloop van tijd werd deze vi-
sie een belangrijk uitgangspunt in 
het denken van Ploos van Amstel. 
Zowel als juryvoorzitter als daar 
buiten. Hij raakte steeds meer ge-
interesseerd in de groep bedrijven 
en organisaties, die niet op het 
netvlies stond van de eerste groep 
voorgangers in de Nederlandse 
logistiek van de jaren tachtig. Die 
groep onderwees vooral vanuit de 
logistieke basisprincipes, het ont-
koppelpunt, de zaken waar met 
name Philips-mensen zich in die 
tijd druk om maakten. Traditio-
nele productielogistiek noemt 
Ploos van Amstel dat. Hij doet 
daar niet geringschattend over. 
Maar die proceskennis in produc-
tieomgevingen en in magazijnen 
is niet onderscheidend meer. Daar 
kunnen bedrijven niet meer het 
verschil mee maken, gezien de 
afhankelijkheid die er is van leve-
ranciers op dit gebied. Een paar 
grote aanbieders in handlingsys-
temen en in software maken de 
dienst uit. Hij ziet hetzelfde ge-
beuren in de transportsector. Al 
die bedrijven hebben dezelfde 
boordcomputers en trans-
portsoftware, iedereen heeft een 

WMS en een standaard ERP-pak-
ket. In de processen zit niet de 
uniciteit van bedrijven, betoogt 
de lector. “Processen zijn plug-
and-play. Is dat erg? Nee hoor, 
want het zorgt ook voor volatili-
teit – de ruimte die bedrijven heb-
ben gekregen om zich snel aan te 
passen. Anders zijn dan concur-
renten kan wel door slimmer om 
te gaan met (vooral) de planning-
systemen die nu op de markt 
zijn.” Daar liggen de kansen vol-
gens Ploos van Amstel, die in zijn 
juryperiode bedrijven benaderde 
die helemaal geen productieach-
tergrond hadden. Ortec bijvoor-
beeld en TomTom Work. Zij wer-
den winnaar, omdat ze andere 
bedrijven in staat stelden om te 
excelleren. “We hebben de prijs 
ieder jaar gegeven aan bedrijven 
die op logistiek gebied iets bijzon-
ders doen. Voor zichzelf en voor 
anderen. De menselijke maat in 
aansturing en in planning vind ik 
heel bepalend voor succes. Snap-
pen de mensen die het betreft 
waar ze mee bezig zijn? Soms ma-
ken bedrijven het zich wel heel 
ingewikkeld. Dan hadden we ook 
als jury eigenlijk geen idee wat 
hier nu precies gebeurde. Zo’n be-
drijf kan geen winnaar zijn.”

Afvallers
Regelmatig vielen juryleden bij de 
beoordelingsbezoeken van de ene 
in de andere verbazing. Ploos van 
Amstel noemt drie oorzaken 
waarom potentiële winnaars los 
van hun mooie prestaties toch 
afvielen. De eerste is eindeloos 
bezig zijn met een forecast, om-
dat het ERP-pakket dat nu een-

maal voorschrijft. Managers 
maskeren daarmee hun eigen on-
zekerheid. Ze kunnen de samen-
hang in de supply chain niet 
doorgronden. 
Verder is de communicatie met 
inkoop vaak belabberd. “We 
schrikken als jury van het niveau 
van inkoop. Er is veel haat en 
nijd. Maar nadenken over strate-
gische relaties met leveranciers is 
het grootste gemis. Veel inkopers 
maken meer kapot dan je lief is in 
relaties, terwijl je als logisticus 
probeert iets op te bouwen. Daar 
hebben we regelmatig bedrijven 
op laten afvallen.”
De derde is dat verkoop niet 
praat met logistiek. Nog zo’n as-
pect waardoor de prijs aan gere-
nommeerde kandidaten voorbij 
ging. Ploos van Amstel ziet op dit 
punt wel wat verbetering, zeker 
met de komst van S&OP-syste-
men, die heel goed laten zien wat 
de vraag zal zijn voor de komen-
de periode. Intensieve samen-
werking met ketenpartners – zo-
als Docdata doet met 
webwinkels – levert heel veel op. 
Maar bij andere bedrijven is ver-
koop een soort kleilaag waar de 
logistiek niet door heen komt. 
“Logistiek mag niet eens praten 
met klanten”, verzucht Ploos van 
Amstel.

Deel 2: over logistieke  
innovaties  

die er toe doen

Halverwege het interview komt 
Defensie nog even ter sprake. 
Acht jaar lang was Ploos van Am-
stel hoogleraar aan de (destijds) 

KMA in Breda. Veel managers in 
logistieke organisaties kennen de 
krijgsmacht van binnen uit. Nog 
altijd koestert de voormalig 
hoogleraar warme gevoelens voor 
deze bijzondere wereld, waarin 
het nemen van beslissingen let-
terlijk een kwestie van leven en 
dood is. Maar hij verdwaalde in 
de bureaucratie en ergerde zich 
aan het gebrek aan lef om op 
technologisch en organisatorisch 
gebied echt te vernieuwen. De 
waardering is desondanks geble-
ven. “Het is echt bijzonder wat 
Nederland op dit gebied in de we-
reld laat zien.”
Misschien heeft dat wel een beet-
je te maken met onze volksaard. 
Nederlanders zijn echte supply 
chain denkers, laat Ploos van 
Amstel zich bijna achteloos ont-
vallen. Werkelijk? 
“Ja, wij zijn gezonde regelaars. 
Waarom? Omdat we de meest 
open economie van Europa zijn. 
Het bekende VOC-verhaal, de 
enorme handel in groente en fruit 
over de hele wereld. Olie im- en 
export, noem maar op. En wat 
logistiek betreft: we zijn heel 
goed in het afkijken van wat an-
deren doen.”
De lector wijst op vier aspecten 
die de huidige generatie logistiek 
managers goed in het snotje 
heeft. Ze weten in de eerste 
plaats wat samenwerken is en 
dat je logistiek niet in je eentje af 
kunt. Je moet allianties bouwen, 
strategisch samenwerken en 
winst delen. Niet elkaar afknij-
pen, maar handjeklap spelen. Na-
tuurlijk zijn er uitzonderingen, 
maar Nederlandse bedrijven zijn 
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