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Nieuw businessmodel
Steeds meer ondernemingen besteden 

productie en andere operationele activi-

teiten zoals logistiek uit. Daardoor zijn ze 

niet langer ‘eigenaar’ van de operationele 

‘flow’ en verandert meteen ook de orga-

nisatiestructuur en het businessmodel 

van het bedrijf: het beheer van de com-

plexe cyclus, van grondstoffenleverancier 

tot verkoop aan de eindklant, wordt een 

kerntaak. 

“Een textielbedrijf zoals Vandevelde 

besteedt activiteiten uit, maar moet de 

logistieke stroom blijven controleren, 

bijvoorbeeld om korte levertermijnen en 

productbeschikbaarheid te garanderen”, 

illustreert prof. Roland Van Dierdonck 

van Vlerick Leuven Gent Management 

School. “Behalve die evolutie verruimt ook 

de logistieke functie. Sommige bedrijven 

leveren basisproducten af die hun logis-

tiek leverancier in het distributiecentrum 

op maat van de eindklant afwerkt. De 

leverancier/onderaannemer wordt almaar 

meer betrokken bij het ontwikkelings- en 

innovatieproces enz. Naast die verrui-

ming wordt het vertrouwen tussen klant 

en leverancier ook een belangrijke factor. 

De persoon die instaat voor het managen 

van de supply chain is binnen dit nieuwe 

businessmodel dan ook een spilfiguur met 

een strategische functie. De vraag is welk 

profiel die functie moet invullen, aan wie 

hij moet rapporteren enz.”

Wie wordt supply chain 
manager?
“Er moet procesmatiger gedacht wor-

den”, stelt Steven Serneels, mede-oprich-

ter en partner van S&V Management 

Consultants. “Hoe je zoiets vertaalt in rol-

len en verantwoordelijkheden is een ander 

paar mouwen. 90% van de bedrijven 

heeft een klassieke hiërarchische struc-

tuur, opgedeeld in functionele domeinen, 

met verantwoordelijken voor onderzoek & 

ontwikkeling, financiën, marketing, ver-

koop, productie enz. Iemand die de inte-

grale supply chain wil beheersen, heeft de 

medewerking van al die functies nodig 

en dat heeft een impact op de structuur 

van de organisatie. Uit ervaring weet ik 

dat projecten die supply chain manage-

ment moeten verbeteren niet duurzaam 

zijn, omdat ze niet verankerd worden in 

de nieuwe structuur en verantwoorde-

lijkheden. In een functionele structuur is 

niemand eindverantwoordelijke, behalve 

de CEO, maar ook hij heeft geen bevoegd-

heid over de externe partners, en dus ook 

niet over de volledige supply chain. Een 

vraag die we onder meer onderzoeken is 

of je een aparte functie in het leven kan 

en moet roepen. Eén zaak staat vast: als 

de supply chain manager de voordelen 

van een procesmatige aanpak niet aan 

zijn collega’s kan duidelijk maken, zal zijn 

taak snel teruggeschroefd worden tot de 

nuts & bolts, de technische aspecten, en 

de bricks & wheels, het fysiek-logistieke 

terrein. Een mentaliteitswijziging, weg van 

het hokjesdenken, is daarbij cruciaal.”

‘Organising for Supply 
chain Management’
Het onderzoek van Vlerick en S&V 

richt zich hoofdzakelijk tot bedrijven en 

 managers die betrokken zijn bij supply 

chain management in de Benelux en 

daarbuiten.  

Het onderzoek bestaat uit twee luiken. 

Een diepte-onderzoek in een beperkt 

aantal bedrijven (een 50-tal) uit drie sec-

toren is afgerond. Om enkele hypotheses 

statistisch te testen, wordt momenteel 

een grotere steekproef gedaan bij onge-

veer 250 bedrijven uit diverse sectoren. 

Deelnemen aan dit onderzoek is mogelijk 

via www.vlerick.be/go/scsurvey tot eind 

februari.

De onderzoeksresultaten worden 

bekendgemaakt tijdens een exclusief 

event ‘Supply Chain Managers, who 

needs them?’ op 10 april 2008 in 

Antwerpen. 

Meer info: 

www.vlerick.be/go/scsurvey

www.vlerick.be/go/scevent 

‘Supply chain Managers,
who needs them?’
De ontbrekende schakel
Doen waar je sterk in bent. Vanuit die filosofie besteden bedrijven 

 operationele taken uit om te focussen op hun kerntaak. Een succesvolle 

strategie, maar niet zonder nieuwe uitdagingen. Hoe beheer en controleer 

je immers een complexe cyclus die het bedrijf overstijgt? De academi-

sche wereld vond het antwoord in supply chain management (SCM). Hoe 

een bedrijf dit in praktijk moet omzetten is een ander vraagstuk. S&V 

Management Consultants stelde vast dat een duurzame implementatie 

vaak het struikelblok vormt. Bij gebrek aan wetenschappelijke analyses van 

het probleem, lanceerden Vlerick Leuven Gent Management School en S&V 

in 2007 een onderzoek om de ontbrekende schakel te vinden in het kader 

van de Goodman chair in Logistics Management. De resultaten worden 

bekendgemaakt op 10 april 2008.         

Geef uw mening over de rol van de supply chain manager!

Neem deel aan de online enquête: www.vlerick.be/go/scsurvey

Prof. dr. roland Van Dierdonck, partner  

Vlerick Leuven Gent Management School

Steven Serneels, partner S&V Management 

Consultants en medewerker aan het  

onderzoek


