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SUPPLY CHAIN / STRATEGIE 

Het effect op het totale bedrijfsre-
sultaat, dat geldt voor fabrikan-
ten en voor retailers, is zo groot. 
Dat kun je alleen vanuit een ste-
vige functie aansturen. In alle 
bedrijfstakken met hoge volumes 
en wisselende assortimentspak-
ketten kan dat niet anders. Daar 
heb ik zo vaak discussies over ge-
voerd. Ik weet wel, er is niet één 
zaligmakende organisatievorm. 
Je moet kijken naar de ontwikke-
ling van het bedrijf. Soms is een 
bedrijf daar nog niet aan toe. 
Maar in principe hoort supply 
chain (net als IT) op directieni-
veau een plekje te krijgen.”

Deel 3 – over  
overnames en  
implementaties

Disruptie is een nieuw begrip in 
de moderne supply chain vocabu-
laire. Van der Veer heeft zich daar 
ook door laten aansteken. Geen 
wonder, disruptie en chaos liggen 
in elkaars verlengde. Hij wijst op 

een boek van onder andere Yuri 
van Geest, getiteld Exponentiële 
Organisaties. Jonge bedrijven – 
start-ups, die met technologie en 
een innovatieve bedrijfscultuur 
tien keer beter presteren dan tra-
ditionele concurrenten. De voor-
beelden zijn bekend: Netflix, 
Uber, Tesla, Airbnb. Grote bedrij-
ven proberen daarvan te leren. 
Hoe kan technologie - want vaak 
is dat het geval - aanjager zijn 
van marktveranderingen?
“Geweldig om te zien”, zegt Van 
der Veer. “Dat hadden we toch 
vijftien of twintig jaar geleden 
niet kunnen voorspellen?” Het 
was de tijd van de overname van 
Bestfoods door Unilever - andere 
disrupties in de markt: groot, 
groter, grootst om maar eens wat 
te noemen. Fabrikanten vochten 
om het hardst om een marktlei-
dende positie. Volume was nodig 
en schaalgrootte, al was het 
maar om te kunnen innoveren in 
nieuwe technologie. Voor Unile-
ver gaf de overname een enorme 

boost in productontwikkeling, 
merkt Van der Veer op. Hij be-
sloot te blijven en kreeg als belo-
ning een nog veel grotere rol. 

Open vizier
Hij is trots op de reorganisaties, 
die toen onder zijn leiding zijn 
doorgevoerd. Maar hij beseft ook, 
dat veel mensen hun baan kwijt 
zijn geraakt, hoewel het Unilever 
is gelukt om een groot deel van 
het personeel naar een nieuwe 
werkkring te begeleiden. Van der 
Veer dook niet weg voor deze 
klus, maar ging met open vizier 
de lastige discussies met de vak-
bonden aan. “Sommige dingen 
zijn niet uit te leggen, maar je 
moet er niet omheen draaien. Ik 
heb altijd het gesprek kunnen 
voeren met de betrokken men-
sen, hoe moeilijk dat ook is. On-
derhandelen tot diep in de nacht 
was voor mij ook een nieuwe er-
varing. Leuk? Nee, natuurlijk 
raakt mij dit ook. Maar het is je 
baan, je wordt er goed voor be-

taald en dus moet je niet zeuren. 
Voor mezelf was het allemaal een 
enorme leerschool.”

Geweldige kans
Reorganiseren, integreren en im-
plementeren. Dat was bij Unilever 
schering en inslag. Een belangrij-
ke uitdaging voor Van der Veer 
was het samenvoegen van alle 
supply chain activiteiten in een 
apart bedrijfsonderdeel, de Unile-
ver Supply Chain company in 
Zwitserland. Dat was in 2004. Ook 
weer fantastisch om mee te ma-
ken. “Zo’n kans komt maar één 
keer voorbij. De organisatie be-
stond uit diverse zuilen, afzonder-
lijke bedrijven eigenlijk. Geheel 
los van elkaar. Vanaf dag 1 ben ik 
betrokken geweest om de voorbe-
reiding daarvoor te treffen. Elke 
supply chain professional zou 
daarvan smullen. Het werd een 
daverend succes. Eigenlijk al na 
een paar jaar. Er gaat zoveel geld 
in om als je kijkt wat wordt inge-
kocht en gedistribueerd door  
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