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LDV-ers
Overleven in crisistijd
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SUPPLY CHAIN / VLEESSCHANDAAL

Lasagna, Steakhouse Piet de Leeuw en Zweedse

gehaktballetjes: het paardenvleesschandaal ont-

wikkelt zich verder en verder in Europa terwijl ik

dit schrijf. Vijf of tien schakels stroomopwaarts in

de supply chain wordt er goedkoper paardenvlees

toegevoegd, en het product wordt als rundvlees

gelabeld. Daar valt goed geld mee te verdienen,

maar met de huidige DNA-tests blijft dat niet on-

opgemerkt. Nu de waarheid uitgelekt is, rolt de

sneeuwbal verder en verder. Waar houdt het op?

Het is een déja vu voor de komkommer- en toma-

tenkwekers in Nederland, die zich de lange en

nare doorwerking van de onterechte beschuldi-

ging van de EHEC-bacterie in Hollandse produc-

ten nog maar al te goed weten te herinneren. Het

heeft jaren geduurd voordat de sector zich hier-

van heeft weten te herstellen, en de gederfde

omzetten komen nooit meer terug. 

De kern van het probleem ligt in de complexe en

ondoorzichtige supply chains die de ingrediënten

van ons vaak industrieel bereide eten doorlopen.

Kees Verweij,
Principal Consultant bij Buck
Consultants International,
kees.verweij@bciglobal.com

Elke cent telt in de retail, en dus worden aantrek-

kelijk geprijsde componenten van over heel 

Europa gehaald, vertrouwend op het etiket. Maar

dat daarbij de  risico’s toenemen maakt het paar-

denvleesschandaal ons weer pijnlijk duidelijk.

Hoe supply chain managers van over de hele we-

reld deze risico’s  inschatten wordt duidelijk uit

het onlangs gepresenteerde onderzoek “The Rip-

ple Effect” van  Deloitte. Hierin is 600 responden-

ten gevraagd om de meest gevreesde gevolgen

PAARDENVLEES: HET RISICO VAN
COMPLEXE SUPPLY CHAINS

van complexiteit en daarna gepaard gaande risi-

co’s in de supply chain aan te geven. Een forse

winstreductie (1) werd het meeste gevreesd, en

daarna een (2) verstoring in de fysieke aan-/af-

voer, het (3) wegvallen van de vraag en een (4)

mindere productkwaliteit. Allemaal factoren die

meespelen in het paardenvleesschandaal. Objec-

tief gezien is paardenvlees uitstekend eetbaar en

goed van smaak, en er is geen sprake van een

mindere productkwaliteit (4). Maar een flink deel

van de Europese consumenten denkt daar an-

ders over, en de kopers hebben het laatste

woord. De vraag naar vlees (3) kan hier-

door deels wegvallen, omdat men zich

bedonderd voelt. Dat de winsten (1)

van bedrijven hieronder te lijden

kunnen hebben, behoeft geen

betoog. Doordat onmiddellijk de

aankoop van paardenvlees wordt

gestopt kan ook (2) een verstoring

in de fysieke aanvoer ontstaan, maar

gezien de grote hoeveelheid alternatieven lijkt de

kans hierop een stuk minder waarschijnlijk.

Conclusie? Hoe complexer de supply chains,

hoe onbeheersbaarder de risico’s. De opdracht

voor, of eigenlijk de eis aan grotere producenten

en retailers is om nog intensiever de inkoop van

de juiste ingrediënten te waarborgen en contro-

leren. De logistieke dienstverlener die daarbij

kan helpen en garanties kan afgeven, is wellicht

de partner die deze bedrijven zoeken.

Scan deze QR-

code en lees alle

eerder verschenen

analyses online.

Meest gevreesde gevolg van risico's in de supply chain
[Antwoorden van 600 SC executives mondiaal 2012, Bron: Deloitte, The Ripple effect, 2013]
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REPORTAGE door Ferdi den Bakker
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LOGISTIEKE OMMEZWAAI LEGT 
JAN LINDERS GEEN WINDEIEREN
Twee projecten die Jan Linders na elkaar heeft
 uitgerold hebben de prestaties van het supermarkt-
bedrijf flink verbeterd. Directeur COO CFO Wilmar
Schuitenmaker en manager supply chain Claudia
den Hartog namen de logistiek van het bedrijf onder
handen, waarna SAP Forecasting & Replenishment
werd uitgerold. Het resultaat is een daling van de
voorraad per winkel met dertig procent, een grotere
productbeschikbaarheid en minder derving.

De inmiddels behaalde prestaties

zijn beter dan verwacht. “We zijn

wel wat aan de voorzichtige kant

gaan zitten, zeker met de verwach-

tingen van de SAP F&R-implemen-

tatie. We zagen uiteraard dat er

winst te behalen was als we de

 bestelling van ongeveer 9.000

 artikelen per winkel zouden auto-

matiseren”, vertelt Den Hartog.

 Inmiddels plant het systeem tach-

tig procent van de artikelen. De

uitrol van de forecasting- en reple-

nishmentsoftware was de tweede

grote stap in het traject waarbij Jan

Linders slagvaardiger wilde zijn

in de logistiek, acteren als een

wendbaar schip in plaats van als

een mammoettanker. 

De eerste stap in het verbetertra-

ject bestond uit het project Inte-

grale Supply Chain. Dat werd al in

2009 opgestart. “Ons doel hiermee

was om het voorraadbeheer cen-

traal aan te sturen. Dat werd tot die

tijd nog door meerdere personen

per supermarktvestiging gedaan”,

aldus Schuitenmaker. De complexi-

teit van de logistiek moest worden

teruggebracht tot een beter be-

heersbaar geheel. Van een push-

strategie, die vooral efficiënt was

voor het distributiecentrum en de

transporten, werd overgestapt naar

een logistieke aanpak die het best

zou aansluiten bij wat de klant wil.

Schuitenmaker: “We zijn zogezegd

begonnen met het omdraaien van

de manier van werken. De foutkans

was bij de vorige werkwijze boven-

dien te groot.” 

Verdubbeling aantal stops
Er vond een verdubbeling plaats

van het aantal stops. Schuitenma-

ker: “De theorie zegt dan dat je

duurder uit bent. De praktijk leert

dat we goedkoper uit zijn.” Alle fili-

alen worden op dit moment voor

08.30 uur beleverd met verspro-

ducten. De overige producten,

voornamelijk food en diepvries,

volgen later op de dag. De voorra-

den in de winkels zijn lager. “Dat is

iets waar de consument aan

moest wennen, visueel althans. De

beschikbaarheid is wel verhoogd,

we staan daarmee tweede van alle

supermarktketens in heel Neder-

land.” 

Voor de overgang naar de nieuwe

aanpak bestelden per supermarkt

ongeveer acht personen de artike-

len. Er zijn inmiddels 57 winkels.

“Als er ruimte was voor een collo,

dan werd dit veelal ook besteld.

F&R vult de goederen alleen aan

als dat nodig is”, vertelt de

COO/CFO. Het was echter niet al-

leen de implementatie van de

SAP- software die voor een grote

verandering zorgde, maar min-

stens zo groot was de overstap

naar de werkwijze waarbij werd

ingespeeld op de behoeften van de

klant. “Deze overstap verliep

goed”, aldus Den Hartog: “We

 hebben hard gewerkt om de on-

dersteunende processen goed in te

richten. Zo beschikken we nu over

veel meer inzicht in hoe de pro-

cessen lopen. De combinatie van

F&R met de nieuwe werkwijze is

daarbij een groot pluspunt.” 

Laat aankoopmoment
De werkelijkheid van de moderne

klant is op het hoofdkantoor van

Jan Linders in Nieuw-Bergen

 duidelijk doorgedrongen. Schuiten-

maker: “De klant bepaalt zelf wat

hij wanneer koopt. Dat gold in

2003-2005 al voor de speelgoed-

markt, een paar jaar later voor de

kledingbranche, en sinds een aan-

tal jaar is de supermarktsector aan

de beurt. De consument verricht

zijn aankoop pas op het laatste mo-

ment en daarop zullen we zo goed

mogelijk moeten inspelen.” Volgens

de COO/CFO en de manager sup-

ply chain helpt met name de fore-

casting- en replenishmentoplossing

bij dit laatste. “Hoewel je uiteraard

als organisatie ondanks het sys-

teem een vinger aan de pols moet

blijven houden. Daarbij  spelen de

betrokkenheid en kennis van onze

medewerkers een cruciale rol.” 

Dat de prestaties zo vooruit zijn

gegaan na de logistieke verande-

ringen, heeft volgens de twee niet

alleen te maken met het feit dat

alle winkels van Jan Linders in

eigen beheer zijn. Schuitenmaker:

“Het heeft ook te maken met ener-

zijds de nieuwe inrichting van de

logistiek en anderzijds met het

softwaresysteem.” Hij vervolgt:

“Daarmee hebben we een groot

deel van de menselijke handelin-

gen uit de keten gehaald. F&R

 bepaalt nu welke artikelen er

 wanneer naar de winkels worden

getransporteerd. De tevredenheid

is groot, we merken dat onze 

medewerkers daardoor slechts 0,3

tot 0,5 procent van het totaal aan-

tal orders handmatig aanpassen.

Dat leidde er overigens al toe om

ze extra aan te sporen toch vooral

kritisch naar de orders te kijken

die F&R verzorgt. We willen dat ze

na blijven denken om aan te pas-

sen wat het systeem niet kan

weten.” 

Simulatie voor uitrol 
F&R gebruiksklaar maken was een

arbeidsintensieve en complexe

klus. Toch verliep hij goed, mede

door de voorzichtigheid waarmee

te werk werd gegaan. Stapje voor

stapje werden productgroepen

toegevoegd, waarbij de projectma-

nagers altijd eerst prototypen

 aanmaakten voor een simulatie.

Daarna volgde een pilot naar een

aantal filialen, vervolgens werd

de productgroep breed uitgerold.

Schuitenmaker: “Tachtig tot ne-

gentig procent is nu ingevoerd.

Wat resteert voor het komende

half jaar zijn de belangrijke groe-

pen AGF, vers vlees en brood.”

Waar sommige producten, zoals

de droge kruidenierswaren, in

korte tijd werden ingevoerd, ligt

dat lastiger voor de artikelen met

een korte houdbaarheid. We ver-

wachten uiterlijk dit najaar alle

producten te hebben toegevoegd.”

De software biedt Jan Linders al

meer info dan waarover het eerder

beschikte. In de toekomst zal de

hoeveelheid informatie alleen

“Meer stops, lagere voorraden 
en hogere productbeschikbaarheid”



ACHTERGROND door Heres Stad

WAREHOUSING / HEFTRUCKMARKT
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CHINA PAKT STEEDS GROTER DEEL VAN

WERELDWIJDE HEFTRUCKMARKT 

Dit voorjaar kan de heftruckwereld een onvervalste

primeur tegemoet zien. Een jury van Europese

 vakjournalisten wijst voor het eerst de beste

 heftruckmodellen van het jaar aan. De industrie

kruipt uit zijn schulp en wint aan professionaliteit

met de auto- industrie als het grote voorbeeld. De

nieuwe prijs vormt daarbij een extra duwtje in de rug.

Een beetje meer rugwind kan geen

kwaad. Bestuursvoorzitter dr. Hel-

mut Limberg van Jungheinrich

praat jaarlijks de (voornamelijk

Duitse) vakpers bij, afgelopen

maand in Dresden. Hij straalt

graag optimisme uit. Dit jaar 

rekent hij alvast op een klein

plusje in het totale marktvolume

in Europa. 

In 2012 zakte het aantal nieuwe

trucks terug van 330.000 stuks

naar 311.000 eenheden (cijfers

voor heel Europa inclusief Turkije

en Rusland). Voor 2013 zijn de ver-

wachtingen iets positiever. “De

problemen in Europa zijn niet op-

gelost, maar we kunnen met el-

kaar het negatieve sentiment

overwinnen. Ik zie meer kansen

dan bedreigingen.”

Mocht dat toch tegenvallen, dan

hoopt Limberg op een aantrek-

kende groei in Azië. De Chinese

markt – hoewel ook licht terugge-

vallen vorig jaar – is nu al ruim

hoger dan in de topjaren 2007 en

2008. Europa kijkt lijdzaam toe en

gaat het topniveau van vijf jaar ge-

leden niet meer halen, zo is de

verwachting. 

Booming China
In een recent verschenen toe-

komstprojectie van McKinsey, ver-

wacht het onderzoeksbureau dat

de wereldmarkt in 2017 goed is

voor 1,2 miljoen eenheden. In 2011

was dat 975.000 stuks. Europa

groeit in die periode naar 316.000

(excl. Oost-Europa). China zal in

z’n eentje in 2017 maar liefst

313.000 units opnemen. Dat is nu

238.000. De Chinese markt is boo-

ming en gaat de Europese markt

op termijn voorbij streven.

Geen wonder dat fabrikanten zich

graag nestelen in de opkomende

markten en hun belangstelling

voor Europa langzaam afneemt,

hoewel dat wel een risico met zich

meebrengt. De Europese markt zet

nog altijd de toon qua veiligheid en

inzetbaarheid van trucks. De mo-

dellen hier zijn anders dan elders

in de wereld. De ondersteuning

van de fabrikant en de importeur

eveneens. Dat maakt Europa ook

op lange termijn tot een zeer ge-

wild afzetgebied. Geavanceerde en

duurzame heftrucks leveren mis-

schien in aanschaf nauwelijks

meer marge op dan recht-toe-

recht-aan modellen. De bijbeho-

rende service en dienstverlening

doen dat wel. Europa blijft als

richtmarkt nog wel een tijdje de

norm bepalen. Azië (zeker ook

China), Noord- en Zuid-Amerika

en de rest van de wereld volgen op

steeds kleinere afstand, maar vol-

gen doen ze nog altijd.

Grote merken
De grootste fabrikanten zijn al

sinds jaar en dag Toyota, Kion


