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Laudatio ASML 

Winnaar Nederlandse Logistiek Prijs 

 
 
 
November 2013. vereniging Logistiek management (vLm) beloont elk jaar uitzonderlijke prestaties 
in het vakgebied logistiek. De winnaar krijgt de prijs voor een duidelijk innovatief project dat 
aantoonbaar succesvol is uitgevoerd.  
vLm wil met deze prijs de innovatie en professionalisering van de logistiek in Nederland stimuleren. 
De gelauwerde onderneming moet een inspiratiebron en een voorbeeldfunctie voor andere 
bedrijven vervullen.  
Eerdere winnaars waren onder meer Wehkamp, Hema, de Van Drie Groep, Heineken, Philips 
Lighting, Ortec, Sabic en ID&T. In 2012 ging de prijs naar het Lean and Green project van Connekt. 
 
In 2013 wordt de prijs voor de 29e keer uitgereikt en bestaat vereniging Logistiek management 40 
jaar. Het jaar waarin vLm het thema leiderschap in de supply chain centraal heeft gesteld. 
 
Juist in dit jubileumjaar wil vereniging Logistiek management de prijs uitreiken aan een Nederlands 
bedrijf dat al jaren aan de criteria voor de Nederlandse Logistiek Prijs voldoet en met haar 
logistieke innovaties daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het 
logistieke vakgebied. De jury zocht daarom een bedrijf dat toonaangevend is. 
 
De jury heeft besloten dat de prijs dit jaar naar ASML gaat. ASML heeft zich een ware leider van 
de supply chain getoond. 
 
 
ASML 
ASML maakt snelle technologische innovaties door in de ontwikkeling van een nieuwe generatie 
machines voor de halfgeleiderindustrie (lithografiesystemen). Voor de toekomst is succes van met 
name de nieuwe EUV technologie van belang voor ASML. Dat is de volgende generatie machines.  
ASML is de afgelopen jaren in staat geweest de supply chain zodanig in te richten en aan te sturen 
dat deze zich tijdig en effectief kan aanpassen aan sterk cyclische markomstandigheden.  
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Het supply chain management van ASML is een voorbeeld van leiderschap in de supply chain dat 
zeker de logistieke tekstboeken in de komende jaren zal halen en een nieuwe generatie supply 
chain professionals kan inspireren. 
 
Een aanpak op alle fronten 
De aanpak van ASML kenmerkt zich door een aanpak op alle fronten: in het supply chain netwerk, 
in de ketenprocessen, in de planning en besturing, in de toepassing van ICT, met de mensen in de 
ketenorganisatie en, niet in de laatste plaats, door leiderschap in de supply chain. 
 
 
De criteria 
 
 
1. Het project/systeem dient innovatief te zijn en een “doorbraak’ betekenen. Het hoeft hier 

niet noodzakelijkerwijs om een volledig nieuw concept te gaan; wel dient de ‘doorbraak’ in 
het betreffende bedrijf te kunnen worden aangetoond. 

 
ASML heeft mede dankzij de aanpassingen in de integrale supply chain haar positie als globale 
speler kunnen verstevigen. Het managen van een onderneming als ASML is niet alleen een kwestie 
van hoogwaardige technologie. Het cyclische karakter van de chipindustrie, met hoge pieken en 
diepe dalen, stelt hoge eisen aan de organisatie en supply chain management.  
 
Hoewel de hele logistieke operatie indrukwekkend is, ziet de jury drie innovaties die een 
voorbeeldfunctie voor andere bedrijven vervullen: concurrent engineering, leiderschap in de supply 
chain en de after sales service.  
 

 
 
 
Concurrent engineering 
ASML werkt met het principe van ‘concurrent engineering’ om de ‘time-to-market’ te verkorten. 
Om de markt tijdig te voorzien van machines voor de nieuwe generatie halfgeleiders vinden fasen 



 

 3 

in het ontwerp parallel plaats met de productie van componenten, de assemblage  
 
en de installatie van systemen bij klanten. ASML’s logistieke organisatie, processen en de manier 
waarop zij supply chain planning hebben ingericht maakt deze ‘concurrent’ manier van werken 
mogelijk. ASML is in staat om ‘de tijd te versnellen’, door parallel aan elkaar technologische 
ontwikkelingen op te starten en uit te voeren. Op machine modules is de ontwikkeling nog in volle 
gang, terwijl de onderliggende delen al worden geproduceerd. Gedurende de rit komen allerlei 
modificaties in zowel de technische specificaties als in productie nog tot stand om de laatste 
ontwikkelingen mee te nemen. Dat kan alleen met een sterke supply chain organisatie. De basis 
daarvan is een krachtige, parallel uitgevoerde scheduling van zowel technisch design als fabricage  
in een samenspel met leveranciers, ASML fabrieken en zelfs klanten, waar de eerste machines al in 
gebruik zijn, terwijl de uitontwikkeling van die machines nog in volle gang is. 
 
Leiderschap in de supply chain 
ASML is de leider van de supply chain. Van de kostprijs van een machine komt ongeveer 90% van 
leveranciers. ASML heeft voor de productgerelateerde inkoopwaarde zo’n 600 toeleveranciers. 
Circa 60 van hen zijn goed voor 80 procent van de inkoopomzet, waarvan een deel direct betrokken 
is bij de ontwikkeling van de machines. Het toeleverende netwerk gaat tot wel zeven niveaus diep , 
met een paar duizend verschillende componenten die in kleine aantallen klantspecifiek (voor 
ASML) worden gemaakt. ASML’s klanten willen gemiddeld binnen 6 maanden geleverd krijgen, 
maar de totale productietijd voor alle onderdelen van een ASML machine is langer. Voor 
bijvoorbeeld de lens is deze productietijd langer.  
Ook een beperkt aantal logistiek dienstverleners is als strategische ketenpartner betrokken bij 
levering van machines aan producenten van halfgeleiders over de hele wereld. De manier waarop 
ASML het netwerk van toeleveranciers bestuurt is van hoog niveau.  
 
ASML heeft een kwaliteitsmonitoring ingevoerd voor monitoring en verbetering van de prestaties 
van de toeleveranciers. Van hun wordt gevraagd te leveren volgens vooraf afgesproken criteria ten 
aanzien van: Quality, Logistics, Technology en Cost (QLTC). Per onderdeel zijn criteria vastgesteld, 
waarbij ASML verwacht dat de leveranciers voldoen aan de opgelegde prestatienormen. 
Multidisciplinaire ASML teams (Supplier Account Teams) werken samen met leveranciers om te 
helpen bij het halen van de doelstellingen. Leveranciers die uitblinken worden steeds belangrijker 
gemaakt voor ASML. Een aantal leveranciers heeft deze methodiek overgenomen en past die toe 
op hun leveranciers. Deze ‘supplier development’ aanpak met de SAT teams heeft ASML 
doorgevoerd bij meer dan 60 cruciale leveranciers. Bij alle andere leveranciers wordt het QLTC 
model ook ingezet, maar dan als regulier audit of ‘vendor rating’ tool. Het QLTC-systeem is tot in de 
haarvaten doorgevoerd en is een goed voorbeeld van leveranciersmanagement.  
Niet alleen de logistieke aanpassingen (het inplannen van capaciteit, het aanhouden van 
voorraden, omgaan met mogelijke end-of-life componenten) gebeurt in nauw overleg met de 
leveranciers, maar ook informatie die indirect van belang is voor de toeleveranciers wordt met hen 
gedeeld (nieuwe ontwikkelingen, logistieke afspraken met eindklanten, enz.). 
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AMSL vraagt van leveranciers om actief mee te denken en te anticiperen op ontwikkelingen in de 
markt. De maandelijkse ‘Move Rate Letter’ over de geplande productiestarts van machines in de 
fabrieken van ASML is belangrijke supply chain informatie voor leveranciers om maximaal te 
kunnen inspelen op fluctuaties in de afzet en in de geplande leveringen; de gehele supply chain 
draait op dezelfde, synchrone kloksnelheid. 
 
 

 
 
 
After sales service 
Producenten van halfgeleiders verwachten dat ASML zorgt voor lage integrale kosten bij een hoge 
beschikbaarheid van de machines. Dit betekent dat ASML zich naast op de productie van state-of-
the-art machines moet richten op het verlenen van een effectieve after sales service. Dit vereist 
een supply chain waarmee betrouwbare leveringen van onderdelen gewaarborgd kunnen worden. 
Elke seconde storing kost de klant 20 USD.  
ASML heeft belangrijke innovaties gerealiseerd in de beheersing van ketenvoorraden service-parts, 
het analyseren van storingen en planningsmethoden voor het bepalen van de juiste voorraden en 
voorraadlocaties. Door middel van geavanceerde planning modellen die ASML samen met de TU/e 
heeft ontwikkeld, in combinatie met een door logistiek gedreven kwaliteitsverbeterprogramma, 
waarbij service parts met hogere uitval her-ontwikkeld zijn, is de beschikbaarheid van systemen en 
de cost of operations voor ASML’s klanten verbeterd met aanzienlijk lagere service voorraden. 
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2. In het project/proces moet customer service centraal staan, en dient derhalve de klant 

uitgangspunt te zijn. 
 
Bij het supply chain management van ASML geldt in hoge mate: de klant vraagt, ASML levert. ASML 
is zich zeer goed bewust van de markt, de klanten en de toekomstige eisen die worden gesteld aan 
de machines. Levertijden worden zo goed mogelijk nageleefd en machines op klantspecificaties 
gebouwd.  
 
3. Het project/proces dient kosteneffectief te zijn. Een project/proces mag technisch nog zo 

uitgebalanceerd zijn, als het niet kosteneffectief is zal de levensvatbaarheid van de 
verandering onvoldoende zijn. Het project/proces mag geen idee zijn dat algemeen wordt 
beschouwd als niet (voldoende) functionerend of waarvan de waarde voor de langere 
termijn wordt betwist.  

 
De investering in een enkele machine varieert, afhankelijk van type en opties, van 40 tot meer dan 
60 miljoen euro. Zoals gesteld: elke seconde storing kost de klant 20 USD. Dan mag de logistiek ook 
wat kosten. Het tijdig opleveren van machines is belangrijker dan lagere transportkosten.  
 
ASML heeft belangrijke resultaten bereikt in: 

 Een sterke verbetering in de leverbetrouwbaarheid van nieuwe machines. 

 Een verkorting van de integrale doorlooptijd in het leveranciersnetwerk tot 40% in 2 jaar tijd 
en significante time-to-market verkorting door toepassing van ‘concurrent engineering’. 

 Het aantal productieverstoringen door het niet hebben van componenten is met een factor 
tien gedaald in de afgelopen 3 jaar. 

 Een gezond en flexibel leveranciersbestand; leveranciers ademen nu met ASML mee in de 
cyclische markt van de semi-conductor industrie. 

 
ASML heeft de jury aangetoond dat de bereikte voordelen concreet en groot waren, maar ook dat 
ASML deze voordelen heeft weten vast te houden.  
 
 
4. In het project/proces dient rekening gehouden te zijn met effecten voor mensen. 

Aangetoond moet kunnen worden dat er in het project/proces vooraf rekening is gehouden 
met de veranderingen, en dat in de gevolgen voor het management en/of de medewerkers 
zijn voorzien. 

 
De supply chain organisatie is van zeer hoog professioneel niveau. Global Logistics Services heeft 
360 hoog opgeleide logistici in dienst, werkzaam in vijf disciplines: Supply Chain Planning, New 
Product Logistics, Sourcing Logistics, Customer Logistics en Trade & Infra.  
 
ASML heeft laten zien dat supply chain management vooral toch mensenwerk is en alleen een 
topteam de hoogste resultaten kan bereiken. Er is veel aandacht geweest voor de cultuur en het 
veranderingsmanagement. ASML heeft laten zien dat er niet een enkele persoon  
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verantwoordelijk was voor het succes, maar een heel team ASML-mensen en toeleveranciers. ASML 
onderkent het belang van jong talent bij supply chain management. ASML betrekt universiteiten, 
promovendi en MSc-studenten actief bij de ontwikkeling van de supply chain en bij het opbouwen 
van supply chain competenties.  
 
De jury heeft met meerdere leveranciers gesproken die unaniem enthousiast zijn over het supply 
chain management bij ASML. 
 
 
5. Het project/proces moet geïmplementeerd zijn. 
 
ASML heeft veel bereikt en is er in hun eigen woorden ‘klaar voor’, al staan er nog diverse 
verbeteringsprojecten op het vuur. ASML werkt aan continue verbetering van de supply chain. 
 
 
Topsector: high tech 
Het kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk 
is. De high tech sector waartoe ASML behoort is daar een van. In zogenoemde topteams hebben 
ondernemers, onderzoekers en de overheid gezamenlijk aan adviezen gewerkt waarin zij aangeven 
met welke maatregelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. 
 
Een goed functionerend netwerk (zogenoemd ‘ecosysteem’) van gespecialiseerde bedrijven en 
kennisinstellingen is cruciaal voor de concurrentiekracht in deze sector. Door factoren als hoge 
arbeidskosten ten opzichte van lage loonlanden, lage overheidsinvesteringen ten opzichte van Azië 
en de USA, en een kleine Nederlandse thuismarkt, positioneert de sector zich internationaal in het 
segment ‘high value, high mix, high complexity’. Ondernemingen richten zich in het algemeen op 
‘niche’ markten, meestal met kleine seriegroottes, en onderscheiden zich op technologische 
excellentie. Door intensieve samenwerking tussen OEM-ers en gespecialiseerde toeleveranciers en 
kennisinstellingen kan deze sector internationaal onderscheidend blijven. 
  
De high tech topsector staat voor een kennisintensief en hoogwaardig palet aan activiteiten en 
producten variërend van het ontwerpen en duurzaam produceren van componenten, besturingen, 
apparaten en machines voor zakelijke eindgebruikers tot complexe productiesystemen voor 
massafabricage.  
 
High tech systemen en materialen worden vanuit Nederland geleverd aan klanten over de hele 
wereld, in groeimarkten die uiteenlopen van gezondheid, verlichting, chips en chipsproductie, 
laboratorium- en kantoorapparatuur, tot auto’s, vliegtuigen en logistiek, en van satellieten tot 
veiligheid en duurzame energie. Nederland is daarmee letterlijk en figuurlijk een wereldspeler van 
formaat, op een mondiaal concurrerend speelveld. 
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Het supply chain management bij ASML is een inspiratiebron en een voorbeeldfunctie voor andere 
ondernemingen in deze topsector, die een belangrijke motor en aanjager zijn van de Nederlandse 
economie.  
ASML laat zien hoe belangrijk leiderschap in de supply chain is voor het succes van een sector. ASML 
is een inspirerende winnaar van de Nederlandse Logistiek Prijs in het 40e jubileumjaar van vereniging 
Logistiek management. 
 
 
Jurysamenstelling 
 
Jhr. dr. W. Ploos van Amstel (voorzitter) 
 
Ing. C.H. van Amstel 
 
B.G. Radstaak 
 
Prof. dr. J. van Hillegersberg 
 
Een korte video over de supply chain van ASML staat op: 
http://www.youtube.com/watch?v=dlKqO_L1rdc 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dlKqO_L1rdc

