
Het zijn de afdelingen automati-
sering, financien en administra-
tie die de grootste efficiencyvoor-
delen van ICT ervaren. In de
hoek van marketing en service 
is de tevredenheid wat lager.

Onderzoeksbureau Heliview heeft in

opdracht van Microsoft onderzocht in

hoeverre bedrijven tevreden zijn over

de mate waarin ICT productiever

maakt. De resultaten zijn uitgesplitst

naar afdeling, branche en bedrijfsgroot-

te. Het meest tevreden zijn de mensen

van de automatiseringsafdeling, het

minst de mensen van inkoop, commu-

nicatie en marketing. Bedrijven in de

financiële en zakelijke dienstverlening

ervaren over het algemeen meer effi-

ciencyvoordelen van ICT dan logistiek

georiënteerde sectoren, zoals industrie,

handel en transport. 

De verschillen zijn miniem maar het

onderzoeksbureau ziet een negatieve

uitschieter in de groothandel. Dertig

procent van de groothandelsbedrijven

geeft een 6 of lager als het gaat om 

productiviteitsverbetering met ICT in

service- en supportprocessen. ‘Dit zijn

juist in deze sector bedrijfskritieke 

processen’, aldus Heliview in zijn

onderzoeksrapport. 

Bedrijven vinden het sowieso lastig

om hun productiviteit te meten, blijkt

verder. Een kwart van de onderzochte

bedrijven zegt dat de huidige systemen

hier geen ondersteuning voor bieden.

Volgens Heliview leidt dit tot een ver-

hoogde aandacht in de markt voor

Business Intelligence en Business

Performance Management.

Groothandel Bergsma, leverancier van

tabak- en zoetwaren, implementeerde

de internetbestelapplicatie om klanten

beter van dienst te kunnen zijn.

‘Bedrijven kunnen nu via internet onze

prijzen en ons assortiment bekijken.

Als ze bestellen krijgen ze meteen een

melding terug wanneer de bestelling

geleverd kan worden’, vertelt Henk-Jan

Minnema, algemeen directeur van

Groothandel Bergsma. Het echte grote

voordeel voor de grossier is dat het veel

minder faxen meer hoeft te ontcijferen

en minder telefoontjes met bestellin-

gen hoeft aan te nemen. Daardoor

wordt de foutkans kleiner en arbeid

bespaard. ‘Wij hebben meer dan vier-

honderd verschillende kortingsmatrices

en vijfduizend verschillende artikelen’,

zet Minnema zijn argumentatie kracht

bij. 

Voordat Groothandel Bergsma ook

maar enige ruchtbaarheid aan de nieu-

we applicatie had gegeven, waren er in

de eerste twee maanden al 26 spontane

54

Groothandel Bergsma bespaart bij order-intake
Easy Order voor bestellen via internet 

On Display

Vaste afnemers van groothandel Bergsma kunnen hun tabaks- en zoetwaren nu bestellen

via internet. Bergsma bespaart tijd en maakt minder fouten

Onderzoek naar productiviteitsverbetering  

ICT-afdeling meest tevreden met ICT
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Outlook

aanmeldingen. Bedrijven moeten zich

eerst registreren alvorens ze kunnen

bestellen. Bedrijven die nog geen klant

zijn van Groothandel Bergsma krijgen

eerst een vertegenwoordiger op bezoek.

‘Er gaat veel geld in onze business om

en dan moet je goede betalingsafspra-

ken maken.’ Voor de meeste tanksta-

tions is de bestelapplicatie echter min-

der geschikt volgens Minnema, omdat

alles handmatig ingevoerd moet wor-

den en grote tankstations vaak veel

orderregels hebben.

Groothandel Bergsma heeft overwo-

gen om zelf een applicatie te bouwen

voor bestellen via internet. ‘Het is dan

hartstikke moeilijk om de prijzen erin

te krijgen en daarom hebben we toch

gekozen voor een standaard pakket.’

Daarnaast heeft Easy Order koppelin-

gen met ERP-pakketten. Het is dan

mogelijk om het besteladvies uit het

ERP automatisch in Easy Order te door

te zetten. ‘Alleen werken nog maar wei-

nig tankstations met een besteladvies’,

aldus Minnema. 

In Contract
Implementaties
datum naam bedrijf                                              kiest voor     naam bedrijf

Samenwerkingen & overnames
datum naam bedrijf                                             tekent voor   naam bedrijf

10-dec Staalconstructies De Wolff Verenigde Bedrijven in Heerenveen

15-feb Bosch Security Systems in Eindhoven

22-feb Railion Nederland

24-feb Expediteur Denkers Logistics in Babberich

01-mrt Rederij P&O Nedlloyd in Rotterdam

03-mrt Cono Kaasmakers in Westbeemster, bekend van Beemsterkaas

22-feb Precision Software

03-mrt CAL Consult

17-mrt Magnus Holding-dochter Qurius ETX

17-mrt ERP-leverancier Intentia

18-mrt ICT-dienstverlener Ab Ovo Products

Unit 4 Multivers Productie 2.07 van Unit 4 Agresso geleverd door GNB

de Supply Chain Execution-software van Manhattan Associates

TET-Technology en Ab Ovo International voor nieuwe software voor ordermanagement en productie

de ordermanagementsoftware Tris 5.2 van Intris Nederland

de planningssoftware van Quintiq

de Food & Beverage-bedrijfssoftware van Intentia op IBM i-Series-platform

samenwerking met SAP voor promotie en ondersteuning voor de combinatie TRA/X en SAP R/3

samenwerking met SAP-dienstverlener Itelligence AG voor een betere dienstverlening aan klanten

overname van activiteiten van Fgm3plan, ontwikkelaar van CRM en documentmngt.-oplossingen

een partnership met Becom Informatiesystemen om samen de top van het MKB te benaderen

een Aimms Service Partnership met Paragon Decision Technology 

Groothandel Bergsma ging recent live met de
internetbestelapplicatie Easy Order van E-Buzz.
De foutkans bij de order-intake wordt hiermee
sterk gereduceerd en het bespaart arbeid. 
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Werkvloer
Overal waar je kijken kunt liggen scanners, handheld

computers, Rfid-tags, printers en meterslange stroken

barcodepapier. Tussen de kraampjes waarin dit alles is

uitgestald, schuifelen bezoekers bijna verlekkerd voor-

bij. Met meer dan duizend bezoekers was hotel

Papendal in Arnhem weer goed gevuld tijdens de 

beurs Aidc Systems.

Er is de laatste tijd een grote gretigheid onder bedrij-

ven naar nieuwe randapparatuur. Eén van de stand-

houders, een softwarebedrijf, vertelde me dat hij wel

eens bij bedrijven komt waar ze nog geen toepassing

hebben gevonden, maar wel alvast de scanners hebben

aangeschaft. ‘Die liggen dan ergens in een het maga-

zijn met een deken erover’, onder het motto: je kunt

ze maar vast hebben. Het moet niet gekker worden.

Boordcomputers voor de chauffeur, PDA’s voor de 

servicemonteur, pocket PC’s voor de magazijnbediende;

logistieke automatisering heeft nu eindelijk ook de

mensen op de werkvloer bereikt. Waar ERP vooral de

financieel-administratieve mensen heeft ontlast, en

Supply Chain Planning vooral op planners en inkopers

was gericht, staat nu het uitvoerende niveau, de 

executie, in de schijnwerpers.

En dat werd tijd ook. Het moet maar eens afgelopen

zijn met die werkbonnen, picklijsten, urenverantwoor-

dingsbriefjes en al die andere rompslomp waar de

mensen op de vloer mee worden opge-

zadeld. Als zich iets snel terugver-

dient is het wel het automatiseren

van deze bonnetjeshandel. Haal 

die deken dus maar gauw van die

scanners af, en profiteer ervan.

ir. Harm Beerens

hoofdredacteur ITlogistiek

harm.beerens@reedbusiness.nl

Productiviteit en ICT

Tevredenheid over productiviteitsverbetering door inzet van ICT per afdeling 

op een schaal van 1 tot 10. In bovenstaande grafiek zijn alleen de logistiek 

georiënteerde bedrijven meegenomen, dus industrie, bouw, transport en handel



SAP-dienstverlener Magnus intensiveert zijn partners-
hip met Incontrol Enterprise Dynamics, een specialist
in simulatiesoftware. Magnus mag niet alleen gebruik
maken van de simulatiesoftware, maar geeft nu ook
feedback over de functionaliteit en het gebruik.
Magnus zet de software bij logistieke projecten in,
zoals bij WMS-implementaties en (her)ontwerp van
processen.
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De Nederlandse hulpdiensten, zoals de poli-

tie en de ambulance, maken allen gebruik

van hun eigen specifieke toepassingen en

kunnen daarom moeilijk samenwerken. 

Om te laten zien dat dit ook anders kan,

ontwikkelde netwerkfabrikant Cisco de

zogenaamde connected car. De laptop en de 

pocket PC hierin communiceren op basis

van standaard IP-technologie waardoor

dienstverleners volgens Cisco makkelijker

kunnen samenwerken.

In de connected car, een Volvo V70, zorgt

de zogenaamde Cisco 3200 Wireless Access

Router voor de communicatie via draadloos

internet. Het Global Positioning System

(GPS) maakt bekend waar de auto zich

bevindt. Verder is aanwezig een notebook

met Gprs-verbinding en een pocket PC

waarop videobeelden zijn te bekijken. Via

een netwerkcamera en ingebouwde micro-

foon kunnen filmpjes worden opgenomen

en verstuurd via de genoemde router.

Connected car voor hulpdiensten

Adriaan Meij, directeur van AME Research, analyseert een softwareleverancier.

(Voor een uitgebreide analyse van o.a. Ariba, zie www.ame.nl)

Ariba: volwassen geworden pionier
Eerst het slechte nieuws. Door de zure appel heen bijten.
Iedereen kent het softwarebedrijf Ariba van het debacle in april
2001 toen zich een kopersstaking voltrok bij alle leveranciers van
B2B-online zakendoen-software. Het werkte niet. 
Voor Ariba was de schok enorm. In de zeven jaar van 1998 tot en
met 2004 heeft Ariba op een gesommeerde omzet van $ 1,4 mil-
jard een verlies geleden van $ 4,3 miljard. En ook nu is er nog
geen goede winst. De beurskoers op Nasdaq schommelt heftig.

Nederland moet nog
Ziezo, dat is gemeld. Nu het goede nieuws. De Amerikaanse
bouwmaterialengigant Owens Corning, ja, ook bekend van 
asbestaffaires, haalde met software van Ariba en Emptoris sinds
1999 op $ 400 miljoen inkopen een besparing van 13,4% of ruim
$ 53 miljoen. Owens ziet het opsporen van in te kopen hulpbron-
nen (sourcing) als een professionele strategie die veel verder
gaat dan het elektronisch veilen en afhandelen van inkoopor-
ders, en alle producten en diensten omvat die scherp omschreven
en ingekocht worden. 
Zo zijn er in de VS veel meer voorbeelden. Daar is de laatste
jaren de productiviteit dan ook drie procent per jaar gestegen. 
In Nederland moet dat proces nog beginnen. 
Ariba heeft nu zijn financiën en zijn aanbod van producten en
diensten weer op orde. En hoort bij grote, veel inkopende
bedrijven en organisaties op de shortlist als zij hun inkopen wil-
len professionaliseren. Er is technologisch en financieel veel ver-
beterd bij Ariba sinds 2001. Online inkopen is een professionele
geldbesparende business geworden. Ariba is daarin volwassen
geworden pionier. 

score:

6,5

De zes kenmerken

Financieel (AME Rating) 

combinatie solvabiliteit,

liquiditeit, winst, rende-

ment en omzetgroei

Internationaal

percentage omzet behaald

buiten het thuisland

Marktaandeel

omzetaandeel in zelf

omschreven kernmarkten

R&D (Research & Development)

percentage omzet besteed

aan softwareontwikkeling

Licentiegroei

groei in omzet nieuwe 

softwarelicenties in het 

afgelopen jaar

F-Indicator 

Faillissementsindicator, 

kasstroom als percentage

van lang vreemd vermogen

De continuïteitmeter van Ariba

8 erg goed
7 goed
6 redelijk
5 slecht

trend
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(Softwareleveranciers met een lage score 
hebben een groter discontinuïteitsrisico)

Under Investigation

Een politieagent 

die vanuit zijn auto

– de connected car

van Cisco – recht-

streeks de beelden

van een bewakings-

camera opvraagt.

Na een ongeval

maakt hij een 

filmpje en stuurt 

dit direct door naar

collega, politiebu-

reau of ziekenhuis

EAN verandert
naam in GS1
EAN Nederland, de organisatie die zich

bezig houdt met standaardisatie van

onder andere streepjescodes en elektro-

nische berichten, gaat voortaan inten-

siever samenwerken met internationale

zusterorganisaties. Het doet dit onder

de nieuwe, internationale naam GS1,

waar ook alle andere nationale EAN-

organisatie, zoals het Amerikaanse

UCC, onder gaan vallen.

‘De meeste landenorganisatie zijn

ooit lokaal opgezet’, zegt Rik Paulus

van GS1. ‘In ons land bijvoorbeeld

heeft Albert Heijn hiervoor het initia-

tief genomen, dertig jaar geleden.

Gaandeweg werd al veel internationaal

samengewerkt, vooral op het gebied

van standaarden, maar nu gaan we ook

de praktijkinformatie eromheen har-

moniseren. Zo kunnen standaardisatie-

processen die in het ene land zijn inge-

voerd, sneller ook in andere landen

worden toegepast.’

My quote

‘

‘‘In 1973 was ik de

jongste consultant bij

McKinsey en de ande-

ren vonden dat ik

moest uitzoeken wat

voor onze klant Basf

het beste inkoopbe-

leid was. Ik heb er de

hele nacht op zitten

malen en toen ben ik

met die matrix geko-

men.’ 

Inkoopgoeroe Peter

Kraljic legt op een 

congres van de Nevi 

in Arnhem uit hoe zijn

inmiddels wereldbe-

roemde inkoopmatrix

tot stand is gekomen.

Magnus simuleert logistieke processen
SAP-partner intensiveert partnership met Incontrol Enterprise Dynamics

Diagnose
Het lijkt al vele jaren een dogma te zijn voor IT-

managers om alle systemen van één leverancier te

willen betrekken, en dan zou de wereld simpeler

worden. Maar gaat het bedrijf beter draaien door

allerlei systemen te vervangen met dit oogpunt?

De functionele lappendeken heeft waarschijnlijk

een achtergrond in de verschillen in de productie-

processen die ermee ondersteund worden. Door

een ander systeem verander je niet zomaar de

werkwijze van een vestiging, omdat die werkwijze

afgeleid is van het productiesysteem. En een ver-

andering is helemaal lastig als die door de vesti-

gingen als IT-gedreven wordt ervaren. 

De APS-dokter
Heeft u ook problemen met

uw planning, mail het naar

apsdokter@itlogistiek.nl en

lees de diagnose van Vincent

Wiers van VCS Consulting. 

Klacht
In mijn bedrijf wordt een lappendeken van planningssystemen gebruikt - sommige zijn van een kleine

leverancier, sommige zijn zelfgebouwd. Ik wil nu in een aantal vestigingen de verschillende plannings-

systemen vervangen door de APS-module van mijn ERP-leverancier, om de planning te stroomlijnen en 

de interfacing te vereenvoudigen. Hoe pak ik dit aan?

APS staat voor Advanced Planning & Scheduling, dit

is software voor het plannen van productie- en dis-

tributietaken, rekening houdend met restricties.

Dr. Wiers behandelt uw planningsproblemen
Zeg 'ns Aaaaaa Pee eS

Advies
De vraag of ondersteuning van verschillende pro-

ductieprocessen met verschillende systemen nu

goed of slecht is dient uitgangspunt te zijn voor

elk nieuw project. Laat elke verandering van sys-

teem gedreven worden door een vraag vanuit de

business. Tenzij u kunt aantonen dat de IT-kosten

veel lager zullen zijn dankzij de vervanging van het

systeem, en dat die opwegen tegen de herimple-

mentatie.  

‘Bedrijven moeten veel keuzes maken bij het

inrichten van een nieuw softwaresysteem. Ze

kopiëren vaak de oude situatie omdat er geen

inzicht is in de effecten van een verandering.

We kunnen dit laten zien

met een simulatiemodel’, vertelt Wesley Geurts,

consultant logistiek & simulatie bij Magnus. 

Om simulatiesoftware te gebruiken hoeven

gebruikers volgens Geurts niet langer keihard

te programmeren en wiskundige te zijn, maar

de pakketten bevatten tegenwoordig kant-en-

klare objecten waaraan voorgedefinieerde

eigenschappen toegevoegd kunnen worden. Zo

is het mogelijk om aan een heftruck een

bepaald gedrag te koppelen, zoals de manier

van orders picken: via de kortste weg of op

volgorde. ‘Omdat het allemaal veel makkelijker

gaat, kunnen we in veel kortere tijd een model

bouwen. Daardoor wordt het

gebruik van de simulatiesoft-

ware goedkoper en aantrek-

kelijker. Dat maakt het voor

ons interessant om er nu

met Incontrol Enterprise

Dynamics in te stappen’,

aldus Geurts. 

Magnus en Incontrol Enterprise Dynamics

simuleerden in hun eerste pilotproject bij

Medeco, leverancier van producten voor 

de gezondheidszorg, de gevolgen van een

bepaalde orderpicking-strategie voor de

bezettingsgraden van heftrucks 



Wetenschap onderschat IT

Voor de Nederlandse economie is de omvang en aard

van de goederenstroom die via onze (lucht-)havens

loopt van groot belang. Economen voorspelden

groeipercentages van acht a tien procent, maar de

werkelijkheid ligt dicht bij het dubbele! Dus een

voorspelfout van honderd procent! Hoe konden al

die wetenschappers in Frankrijk, België, Duitsland en

Nederland er zo ver naast zitten! 

Omdat ik geen econoom ben moet ik voorzichtig

zijn, maar het probleem is volgens mij onderschat-

ting van de IT! De loonkosten in het verre oosten zijn

een factor tien lager, het BNP in China groeit met

wel tien procent maar dit valt in het niet bij verande-

ringen die de IT teweeg brengt. Immers de ‘regelkos-

ten’ van handel met, en het outsourcen van produc-

tieactiviteiten naar, het Verre Oosten, zijn door de

communicatie-infrastructuur en de beschikbare soft-

ware voor transactieverwerking nog maar een fractie

van wat ze geweest zijn. 

Omdat we die grote groei niet voorzien hadden zit-

ten Europese terminals nu met afhandelingproble-

men en dreigt het transport naar het achterland vol-

ledig vast te lopen. Op termijn bieden tweede

Maasvlakte en Betuwelijn wellicht soulaas. Maar op

korte termijn moet IT de oplossing bieden door de

bestaande infrastructuur veel ‘slimmer’ te benutten. 

Vraag is hoe doe je dat dan en hoe krijg je betere

voorspellingen?

Het onlangs opgerichte AC Transport een samenwer-

kingsverband van de Gemeenten Rotterdam en Delft,

het Havenbedrijf Rotterdam, het Rotterdamse

bedrijfsleven en de TU Delft en de Erasmus

Universiteit houdt zich met dit soort vragen bezig.

Bedrijfsleven en universiteiten hebben samen de

mouwen opgerold!

door dr. ir. Jaap van Ede, freelance medewerker
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In Science

Bij succesvolle e-procurement-
projecten verspreidt het gebruik
van het nieuwe systeem zich als
een epidemie door de inkooporga-
nisatie. Marc Reunis, promoven-
dus aan de TU Delft, heeft acht
factoren opgespoord die de ver-
spreiding van e-procurement in
een organisatie bevorderen.

Tijdens een succesvolle implementatie

steekt de ene persoon de ander aan, bij-

voorbeeld door het systeem te demonstre-

ren of door er goede resultaten mee te boe-

ken. De gevoeligheid om op een bepaalde

manier ‘geïnfecteerd’ te raken met enthou-

siasme voor e-procurement hangt echter

samen met de ervaring, de leeftijd en de

rol van iemand in de organisatie, weet

Reunis. 

‘Anders dan bij de implementatie van

ERP wordt het gebruik van e-procurement

in Nederland niet afgedwongen. Soms kun

je je terecht afvragen waarom niet. In

Amerika en Azië is dit namelijk bij e-orde-

ring wel gangbaar. Het gebruik van zoiets

als e-auction kan echter nooit verplicht

worden gesteld.

Inkoopveilingen via het

internet vervangen

bestaande inkoopactivi-

teiten namelijk niet,

maar vullen ze aan. Er

zijn dus veel situaties

waarbij de adoptie van 

e-procurement volledig

afhankelijk is van

mond-tot-mond-

reclame. 

‘Een eerste voorwaar-

de voor adoptie is

natuurlijk dat dit tech-

nisch mogelijk is, en

dat het gebruik van het

systeem concrete voor-

delen oplevert. Het

ontwikkelen van een

goed e-procurement-

systeem blijkt echter minder vaak een pro-

bleem dan de mens, die aarzelend staat

tegenover vernieuwingen. Daarom heb ik

acht factoren opgespoord, die de versprei-

ding van het gebruik van e-procurement 

in een organisatie kunnen bevorderen. Dat

heb ik gedaan via 42 interviews met inko-

pers binnen grote Nederlandse bedrijven

zoals DSM, Shell, ING, en Philips.’ 

De factoren waarmee persoon A persoon

B blijkt te kunnen ‘besmetten’ met enthou-

siasme voor e-procurement zijn: ‘zelf bete-

re werkprestaties leveren’, ‘communicatie’,

‘de werking demonstreren’, ‘afdwingen’,

‘training geven’, ‘betrokkenheid’, ‘reductie

van de gevolgen van beginnersfouten’ en

‘belonen’.  Daarnaast zijn er factoren die

remmend kunnen werken, en die bij wijze

van spreken als een soort ‘vaccin’ tegen

het gebruik van e-procurement door de

organisatie kunnen gaan. Dit kan bijvoor-

beeld optreden als overspannen verwach-

tingen niet worden waar gemaakt, hetgeen

aanleiding geeft tot ‘roddels’. 

Hoe veroorzaak je een 
e-procurement-epidemie?

Promovendus

Marc Reunis:

‘…mens is meestal

het probleem…‘

Prof. dr. ir. Jo van Nunen

Erasmus Universiteit 

Rotterdam

Deloitte

Roos geeft afscheidscollege

Professor Hugo Roos (1945) houdt op

21 april zijn laatste college als hoogle-

raar Logistiek Management aan de

Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De titel van zijn rede is ‘Inkomende

plichten’ al doet Roos, tevens voorzit-

ter van de Vereniging Logistiek

Managent (VLM), verder geen inhou-

delijke mededelingen. ‘Het is niet

gebruikelijk dat ik op welke wijze

ook vooruitloop op het uitspreken

van de afscheidsrede’, aldus Roos.


