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Begripsomschrijving 

Een Supply Chain overeenkomst is een overeenkomst tussen een toeleverancier en een afnemer. 

Deze overeenkomst betreft verschillende parameters zoals prijsstelling, leveringsverplichting, 

afnameverplichting, informatiedeling en kwaliteit. Revenue Sharing (oftewel omzetdeling) is een 

Supply Chain overeenkomst die betrekking heeft op de parameter voor prijsstelling. Binnen een 

Revenue Sharing overeenkomst biedt de leverancier de afnemer een lagere prijs per geleverde 

eenheid product. Ter compensatie voor deze lagere prijs ontvangt de leverancier een percentage 

van de omzet van de afnemer op de geleverde producten. 

 

Toelichting – Supply Chain Management 

In het verleden zagen bedrijven zichzelf vooral als zelfstandige entiteiten in de zakenwereld. 

Maar de tijden zijn veranderd. In de hedendaagse economie dienen bedrijven over de gehele 

wereld een juiste manier te vinden om de genadeloze competitie het hoofd te kunnen bieden. 

Daarnaast is er de noodzaak om continu nieuwe omzet en kostenbesparingen te genereren. 

Tegenwoordig realiseren bedrijven zich meer en meer dat men niet zelfstandig kan bloeien of 
zelfs maar overleven. Samenwerking met andere bedrijven in de Supply Chain is daarvoor van 

het allergrootste belang.  

 

Een Supply Chain of logistieke keten is een netwerk van bedrijven dat direct of indirect 

betrokken is bij het voldoen aan het verzoek van de klant ten aanzien van een specifiek product of 

een specifieke dienst. In een traditionele omgeving zijn deze bedrijven onafhankelijke entiteiten 

die de handel onafhankelijk beheren en beslissingen nemen die hun eigen prestatie optimaliseren. 
Een dergelijke Supply Chain wordt gedecentraliseerd genoemd. De totale winst voor een Supply 

Chain in een gedecentraliseerde situatie is meestal niet optimaal. Hiervoor zijn tenminste twee 

redenen: (1) belangentegenstellingen tussen de bedrijven en (2) gebrek aan informatiedeling 

tussen de bedrijven. De totale winst van de Supply Chain kan worden gemaximaliseerd als er één 

persoon (de centrale planner) is die alle informatie in een Supply Chain bezit en alle beslissingen 

neemt. Een dergelijke Supply Chain wordt gecentraliseerd genoemd. Deze ideale situatie komt 

echter maar zelden voor en kan eigenlijk alleen dan bestaan als bedrijven verticaal zijn 
geïntegreerd of als er een bedrijf in de keten is die de absolute macht heeft. Momenteel is het de 

uitdaging om de winstgevendheid van de gehele Supply Chain te maximaliseren en het 

tegelijkertijd verhogen van de winstgevendheid van elk individueel bedrijf terwijl er een 

gedecentraliseerde besluitvormingsstructuur wordt toegepast. Onder de noemer Supply Chain 

Management (SCM) proberen bedrijven deze uitdaging aan te gaan. Hiervoor zijn tenminste twee 

strategieën te onderscheiden.  

 
De eerste strategie is om de structuur van de handelsrelatie te wijzigen door het eigenaarschap te 

wijzigen (dat wil zeggen “wie bezit wat”) en/of het wijzigen van beslissingsrechten (dat wil 
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zeggen "wie besluit wat"). Deze aanpak is in feite de moeilijkste om in te voeren. Een extreem 

voorbeeld van deze aanpak is verticale integratie. Uiteraard heeft dit niet altijd de voorkeur en/of 
is niet altijd praktisch of haalbaar. Een ander voorbeeld van deze aanpak is Vendor Managed 

Inventory (VMI), waarbij de het beslissingsrecht ten aanzien van voorraad wordt verlegd naar de 

leverancier die de inefficiëntie ten aanzien van voorraden binnen de Supply Chain wegneemt.  

 

De tweede aanpak is het wijzigen van de handelstermen met behulp van bonussen of contracten 

die betrekking hebben op bepaalde variabelen. De achterliggende gedachte bij deze aanpak is dat 

als de bedrijven hun eigen situatie volgens de voorwaarden van het contract optimaliseren, de 
winst van de totale Supply Chain automatisch wordt gemaximaliseerd en er een “win-win 

situatie” wordt bereikt voor alle bedrijven (of dat tenminste een aantal leden zich verbeteren 

terwijl andere niet slechter af zijn). Een vorm daarvan is Revenu Sharing. 

 

Het antwoord op de vraag of een bedrijf nu de eerste of tweede aanpak dient te hanteren is 

afhankelijk van diverse factoren als productkenmerken (onzekere vraag, levenscyclus van het 

product, marge, et cetera) en een al dan niet evenredige machtsverdeling in de Supply Chain. 
Beschouw als voorbeeld producten met een korte levenscyclus (denk hierbij aan modieuze 

kleding en consumentenelektronica). Hier is de vraag meestal onzeker en de typische reactie van 

de afnemer (de detailhandelaar) op deze onzekerheid is om een relatieve kleine voorraad aan te 

houden. Dikwijls kunnen deze producten niet tijdig worden aangevuld als gevolg van een lange 

doorlooptijd aan de kant van de leverancier. Daarom is het niet mogelijk deze artikelen aan te 

vullen zodra er een nul-voorraad is. Deze situatie is meestal ongunstig voor de leverancier omdat 

de marges voor modeartikelen vaak hoog zijn. In een dergelijke situatie kan de leverancier 
gebruik maken van de bovengenoemde tweede aanpak. Als hij bereid is om het risico van de 

onzekere vraag te delen kan de leverancier de detailhandelaar een prijskorting aanbieden waarmee 

deze bereid is meer te bestellen en aldus een tekort (stock-out) kan voorkomen. In ruil hiervoor 

ontvangt de leverancier een bedrag van de afnemer, dat bijvoorbeeld afhankelijk is van diens 

omzet. Door de bedragen (korting en terugbetaling zorgvuldig vast te stellen kan een win-win 

situatie worden bereikt. Een andere situatie doet zich voor bij functionele producten zoals 

kantoorartikelen en dagelijkse levensmiddelen. Voor deze producten is de vraag meestal vrij 
stabiel en de marge laag. Voor dergelijke producten kan men de eerste aanpak gebruiken door 

bijvoorbeeld de beslissingsrechten met betrekking tot bestellingen en voorraadhoogte naar de 

leverancier te verleggen. 

 

Toelichting – Supply Chain Overeenkomst 

Een Supply Chain overeenkomst is een overeenkomst tussen verschillende bedrijven en betreft  
verschillende parameters zoals prijsstelling, leveringsverplichting, afnameverplichting, 

informatiedeling en kwaliteit. Een Supply Chain overeenkomst is ontworpen om de stroom van 

materialen, informatie en geld binnen de Supply Chain te optimaliseren.  

 

Als voorbeeld nemen we een eenvoudige situatie waarbij de leverancier (de fabrikant) de 

groothandelsprijs vaststelt en de afnemer (de detailhandelaar) zijn bestelhoeveelheid bepaalt. We 

beschouwen een tweetal scenario’s.  
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In het eerste scenario opereert de Supply Chain decentraal. Dus de fabrikant en leverancier zijn 

uitsluitend in hun eigen winstmaximalisatie geïnteresseerd. In dit scenario zal de fabrikant een 
groothandelsprijs bedingen dat ligt boven de eigen kostprijs. De detailhandelaar zal 

geconfronteerd met de groothandelsprijs en de verwachtte vraag bij de consumenten een 

verkoopprijs vaststellen zodanig dat zijn eigen winst zo hoog mogelijk is. Uiteraard dient de 

verkoopprijs boven de groothandelsprijs te liggen. Merk op dat hoe hoger de groothandelsprijs is 

hoe hoger de verkoopprijs moet liggen en hoe lager de consumentenvraag zal zijn. Dit 

verschijnsel is bekend onder de naam “dubbele marginalisatie”: zowel de fabrikant als de 

detailhandelaar maakt een marge op het verkochte product.  
 

In het tweede scenario beschouwen we de twee bedrijven samen als waren ze verticaal 

geïntegreerd. Met andere woorden, binnen dit scenario is de Supply Chain gecentraliseerd. De 

Supply Chain als geheel is geconfronteerd met enerzijds de kostprijs en anderzijds de verwachte 

vraag bij de consumenten. De geïntegreerde Supply Chain zal nu die verkoopprijs kiezen die de 

winst voor de gehele Supply Chain zo groot mogelijk maakt. Aangezien het realistisch is om te 

veronderstellen dat de vraag afneemt als de verkoopprijs toeneemt, zal in dit scenario een 
verkoopprijs gekozen worden dat lager ligt dan onder het eerste scenario. Immers, de 

groothandelsprijs speelt geen enkele rol in dit scenario en leidt dus niet een “kunstmatig” hoge 

verkoopprijs.  De door de Supply Chain behaalde winst zal hierdoor hoger (of in ieder geval niet 

lager) zijn dan onder het eerste scenario. Dus centrale optimalisatie leidt tot een hogere winst 

voor de Supply Chain dan de gecombineerde winst van de twee bedrijven in de decentrale 

optimalisatie.  

 
Als we de twee scenario’s vergelijken kunnen we opmerken dat de fabrikant er bij gediend als de 

detailhandelaar meer bestelt, immers dan wordt zijn winst verhoogd. Maar de detailhandelaar is 

er niet in geïnteresseerd om meer te kopen als gevolg van het feit dat de groothandelsprijs boven 

de kostprijs ligt. Als de fabrikant de detailhandelaar wil verleiden om meer te kopen zal hij zijn 

groothandelsprijs dus moeten verlagen. Maar voor de fabrikant levert dat weinig op: hij verkoopt 

meer maar voor een lagere prijs per eenheid. Dus hoewel door een verlaging van de 

groothandelsprijs de winst van de Supply Chain als geheel omhoog gaat, daalt de winst van de 
fabrikant. Uiteraard heeft de fabrikant hier geen enkel belang bij. De fabrikant zal dus zijn prijs 

niet verlagen en de maximale Supply Chain winst wordt niet behaald. 

 

Afnemers overhalen meer te kopen is een moeilijk probleem voor de meeste leveranciers. Deze 

kunnen het gedrag van hun afnemers pas veranderen als zij het probleem door de ogen van hun 

klant zien. Leveranciers dienen de afnemers op een zodanige manier te stimuleren dat deze de 
bestelhoeveelheden kiezen die hun eigen prestatie optimaliseert maar tegelijkertijd ook een 

bijdrage aan de hogere winst van de leverancier oplevert. Een dergelijke bonusregeling 

(overeenkomst) lijkt wellicht vragen om het onmogelijke. Echter het blijkt toch uitvoerbaar 

zolang de leverancier zich realiseert dat het er niet zozeer om gaat hoeveel een afnemer per 

product betaald maar hoe veel de leverancier in totaal betaald krijgt. Dit is precies waar een 

Supply Chain overeenkomst uitkomst om draait. 

 
De inhoud van Supply Chain overeenkomsten varieert over de verschillende bedrijfstakken. Een 

Supply Chain overeenkomst bevatten een of meer clausules met betrekking tot parameters als: 
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• Prijsstelling. De overeenkomst met betrekking tot de parameter voor prijsstelling betreft 
meestal: (a) hoeveel wordt voor iedere eenheid betaald (dit deel betreft bijvoorbeeld de 

groothandelsprijs per eenheid), en (b) welke aanvullende bonussen zijn hierbij betrokken en 

hoe worden deze betaald. Dit deel betreft de overeenkomst ten aanzien van bonussen zoals 

kwantumkorting, winstdeling, Revenue Sharing, terugbetaling bij retourzendingen, et cetera. 

• Afnameverplichting. De overeenkomst ten aanzien van de parameter voor afnameverplichting 

betreft meestal: (a) de minimale hoeveelheid, dat wil zeggen de hoeveelheid die de afnemer 

volgens de overeenkomst tenminste zal afnemen van de leverancier (of in het geval van 
meervoudige artikelen, een minimale verplichting in termen van geld), (b) de 

capaciteitsverplichting waarmee een afnemer een deel van de capaciteit van de leveranciers 

reserveert (en hier bestellingen tegenover stelt) en (c) de flexibiliteit oftewel de omvang en 

frequentie van wijzigingen die de afnemer mag maken in zijn verplichtingen. Hierbij hebben 

de meeste overeenkomsten een bepaald bedrag voor Rolling Horizon Flexibility gereserveerd; 

dit houdt in dat afnemers hun bestellingen in een periode met een bepaald percentage kunnen 

aanpassen. 
• Informatiedeling. De overeenkomst ten aanzien van informatiedeling betreft meestal de vraag 

of de gegevens van de Point of Sales (POS) en/of de verkoopprognoses van de detailhandelaar 

wel of niet aan de leverancier worden doorgegeven. Hierbij wordt doorgaans ook vastgesteld 

wie er verantwoordelijk is voor de kapitaalkosten ten aanzien van het 

automatiseringsinitiatief. 

 

Een aantal van de veel gebruikte Supply Chain overeenkomsten in de eerste categorie zijn 
Kwantumkortingovereenkomst, Winstdelingsovereenkomst, Revenue Sharing overeenkomst en 

Terugkoopovereenkomst. De terugkoopovereenkomst wordt veel gebruikt in de distributie van 

goederen als boeken, tijdschriften, kranten, opgenomen muziek, computer hardware en software, 

ansichtkaarten en medicijnen. 

 

Een aantal van de veel voorkomende Supply Chain overeenkomsten in de tweede categorie zijn 
overeenkomsteen voor minimale afname en voor Quantity Flexibility (QF) overeenkomsten. Een 

Quantity Flexibility overeenkomst wordt veel gebruikt in de elektronica-industrie. Dit komt onder 

andere voor bij Sun Microsystems, Nippon Otis, Solectron, en IBM.  

 

Iedere Supply Chain overeenkomst dient:   

• De bonus weer te geven die het gedrag van de bedrijven in de Supply Chain beïnvloedt zoals 
bijvoorbeeld lagere groothandelsprijs, winstdeling, Revenue Sharing en kwantumkorting. 

• Bedrijven over te halen het risico te delen. De afnemer en leverancier delen de risico’s die 

voortkomen uit diverse onzekere factoren (bijvoorbeeld marktvraag, verkoopprijs, 

productkwaliteit en leveringstijd). Hierbij kan worden opgemerkt dat een overeenkomst voor 

minimale afname doorgaans de leverancier beschermt terwijl een terugkoopovereenkomst 

meestal de afnemer beschermt. 
• De voorwaarden van de relatie expliciet te maken zoal bijvoorbeeld doorlooptijden, tijdige 

levering en tarieven voor het voldoen aan de kwaliteitsnormen. Tevens moeten boetes worden 

vastgesteld voor niet-coöperatief gedrag.  

• De prestatie van het gehele systeem te verbeteren en de kanaalcoördinatie te optimaliseren.  
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Toelichting - Revenue Sharing overeenkomst 
Een Revenue Sharing overeenkomst heeft met name betrekking op de parameter voor de 
prijsstelling. Bij het afsluiten van een Revenue Sharing overeenkomst biedt de leverancier de 

afnemer een bonus door de groothandelsprijs te verlagen.  In ruil daarvoor komen de leverancier 

en afnemer overeen dat een percentage van de omzet over het geleverde product van de afnemer 

wordt gedeeld ter compensatie van de verlaagde groothandelsprijs.  

 

Door een Revenue Sharing overeenkomst worden voor de afnemer zowel de kosten van te kleine 

voorraden als die van te grote voorraden verlaagd. De kosten voor een te kleine voorraad worden 
verlaagd omdat de kosten van een tekort worden gedeeld met de leverancier. Kosten voor een te 

grote voorraad worden verlaagd omdat de afnemer minder betaalt voor een product. Dankzij een 

Revenue Sharing overeenkomst wordt de verhouding tussen de kosten die gepaard gaan met een 

te kleine voorraad en de kosten die gepaard gaan met een te grote voorraad gunstiger met als 

gevolg dat de afnemer meer koopt van de leverancier. Als de Revenue Sharing overeenkomst 

juist wordt opgesteld onstaat er een win-win situatie, dus de winst van zowel de afnemers als de 

leverancier wordt hoger. “Juist opstellen” betreft hier dat de juiste groothandelsprijs en het juiste 
percentage van Revenue Sharing worden gekozen opdat inderdaad beide partijen voordeel hebben 

van de overeenkomst. 

 

Helaas is een Revenu Sharing overeenkomst niet altijd zonder meer voordelig. Een aantal 

problemen die het mechanisme van de Revenue Sharing overeenkomst voor met name de 

leverancier opleveren zijn: 

• Langer wachten op betalingen. 

• Geen voorspelbare inkomstenstroom (een gedeelte van het risico van de afnemer wordt 

overgenomen). 

• Logistieke problemen in het volgen van transacties bij de detailhandelaar; 
• Indien niet goed ontworpen heeft Revenue Sharing mogelijk gevolgen voor de 

verkoopinspanningen van de afnemers. Als een afnemer maar een kleine fractie van de omzet 

krijgt die hij genereert, gaat zijn motivatie om meer te verkopen mogelijk omlaag.  De 

leverancier wil altijd dat de afnemer de juiste hoeveelheid afneemt, maar wil deze ook tegen 

een hoger tarief verkopen. Dankzij Revenue Sharing wordt ervoor gezorgd dat de juiste 

hoeveelheid wordt gekocht, maar dit kan wel resulteren in een nadelige invloed op de 

verkoopinspanningen. Dit is met name het geval in de detailhandel waar de 
verkoopinspanning van detailhandelaren een groot verschil maakt in de algemene 

verkoopcijfers. 

 

Revenue Sharing overeenkomsten zijn effectief onder de volgende voorwaarden: 

• De kosten voor het produceren van extra eenheden dienen lager te zijn dan de hogere omzet 

die dit oplevert. Alleen onder deze voorwaarde zal de beschikbaarheid van producten de winst 
van de Supply Chain verhogen. 

• De administratieve last die gepaard gaat met Revenue Sharing dient klein genoeg te zijn opdat 

de kosten voor het uitvoeren van het programma niet alle winst wegneemt. 

 

Aandachtspunten / Checklist  
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• Partnerschapcoördinatie. Bepaal eerst de bedrijven in de keten met wie u wilt samenwerken. 
De invoering van een Revenue Sharing overeenkomst vereist dat de middelen van bedrijven 

worden gecombineerd. Vaak vragen bedrijven zich af of Revenue Sharing hun nettoresultaat 

verhoogt. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat de parameters van de overeenkomst op het 

juiste niveau zijn ingesteld zodat de bedrijven het daarbij behorende risico willen delen en 

zorgen voor een win-win situatie. Bedrijven dienen een grondige analyse uit te voeren van de 

invloed van een Revenue Sharing overeenkomst voor hun bedrijf. Als een Revenue Sharing 

overeenkomst dient te resulteren in een echte samenwerking, dienen de betreffende bedrijven 
actieve verbeteringsplannen te hebben. Er dienen een aantal omvangrijke 

verbeteringsprojecten te worden ondernomen, ook voor de ontwikkeling van een nieuw 

informatiesysteem. Bedrijven dienen tevens de kennis over consumenten, beschikbare 

technologie, uitdagingen en kansen te delen. 

• POS-systeem. Om ervoor te zorgen dat leveranciers hun deel van de omzet ontvangen, kunnen 

gegevensverzamelaars als barcodescanners, geschikte POS-software die de gescande 
gegevens kan importeren, converteren en exporteren, speciale barcode- / factuurprinter en 

overige infrastructuur worden geïnstalleerd.  

• Informatieysteem & -software. Een systeem dat kan helpen bij het volgen en analyseren van 

de informatie over consumenten (bijvoorbeeld koopgeschiedenis, retourzendingen) hun 

voorkeuren en hun onbevredigde behoeften. Een systeem dat extra voordelen voor 
werknemers biedt (zoals extra korting of andere bonussen) en ondersteuning voor 

prijsstellingmogelijkheden en aanbiedingen (kortingen, korting voor trouwe klanten, 

tegoedbonnen). Er dient een systeem aanwezig te zijn dat de zakelijke behoeften op hoger 

niveau (transacties die uit de marktbehoefte voortvloeien) kan vertalen naar activiteiten op 

lager niveau (bevoorrading, voorraad prioriteren aan de hand van locatie van de klant, 

klantenprofielen en dergelijke). Bedrijven dienen de informatie- en softwaresystemen te zien 

als een “volger” en niet de leider van hun inspanningen.  
 

 

Instant probleemoplosser 

 

Probleem 

Blockbuster Inc., opgericht in Dallas, Texas in 1985 is een van de grootste videoverhuur ketens 

ter wereld. Het is een dochteronderneming van Viacom Inc., een wereldleidend mediabedrijf.  In 
minder dan 20 jaar is Blockbuster uitgegroeid van een enkel videoverhuurbedrijf naar meer dan 

8.500 winkels in eigen beheer en franchiseondernemingen in de Verenigde Staten en 28 andere 

landen. De Supply Chain van videos bestaat uit verschillende filmstudio’s & -distributeurs (zoals 

Fox Home Entertainment, Columbia Tristar Home Video, Universal Studios Home Video en 

Warner Home Video), franchisenemers en consumenten.  

 

De Blockbuster Stores verhuren en verkopen videobanden van een brede reeks filmtitels 
variërend van de meest recent uitgebrachte films tot oudere titels. De keten van Blockbuster trekt 

dagelijks meer dan 3 miljoen bezoekers. De winkels in eigen beheer zijn 365 dagen per jaar open 

van 10 uur ‘s ochtends tot middernacht. Een van de aanhoudende problemen waarmee de filialen 

van Blockbuster te maken hadden is de beschikbaarheid van nieuw uitgebrachte videobanden. Uit 

een onderzoek van Time Warner kwam naar voren dat 20% van de klanten het gevoel had niet de 
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gewenste film te kunnen huren op het moment dat ze de winkel bezochten simpelweg omdat de 

films die men wou zien reeds uitgeleend waren. 
 

De reden voor de slechte beschikbaarheid van recent uitgebrachte videobanden bij de winkels van 

Blockbuster bleek niet veroorzaakt te zijn door een slechte voorspelbaarheid van de vraag. 

Blockbuster was zich zeer goed bewust van het feit dat er meer vraag was naar nieuw 

uitgebrachte videobanden dan het aantal exemplaren dat men inkocht. De reden was ook niet dat 

het bedrijf inefficiënt was in het terugkrijgen van verhuurde films in de schappen. Op dit gebied 

had Blockbuster zijn processen uitstekend op orde. De reden voor de lage beschikbaarheid was 
dat Blockbuster niet voldoende voorraad had omdat de filmstudio’s 60 tot 80 dollars berekenden 

aan Blockbuster voor ieder te kopen exemplaar van een nieuwe release. De studio’s (leverancier) 

rechtvaardigden de hoge groothandelsprijs door op te merken dat de verhuurbare videobanden 

een negatieve invloed hadden op de detailhandelverkoop van videobanden. 

Videoverhuurbedrijven verhuurden daarna de banden aan klanten voor een prijs tussen de 3 en 4 

dollar. Dit betekende dat Blockbuster een band minimaal 22 keer moet verhuren voordat er winst 

werd gemaakt. Echter de piekvraag van een bepaalde titel videoband duurt maar zelden langer 
dan 10 weken. Een belangrijk kenmerk van de (nieuwe) filmverhuur is dat de vraag naar 

huurfilms aanvankelijk hoog is maar daarna aanzienlijk daalt. De drie factoren, namelijk de hoge 

prijs van de videoband, het tijdelijke vraagpatroon en een overvloed van vele titels van 

filmstudio’s zorgden er samen voor dat een verhuurbedrijf als Blockbuster niet wil investeren in 

te veel kopieën van één videofilm. Het bedrijf wist dat dit storend was voor de klanten en dat de 

verkoop hierdoor daalde. Maar men kon niets anders doen dan de klanten begrip tonen. Mede als 

gevolg hiervan raakte de videoverhuur in het slop en draaiden vele bedrijven in de keten verlies. 
 

Oplossing  

Om dit probleem op te lossen sloot Blockbuster in 1998 Revenue Sharing overeenkomsten 

waarbij de filmstudio of distributeur slechts 8 dollar per band factureert (in plaats van de 

oorspronkelijke 60 dollar) en nu 50% van de verhuuromzet ontvangt. Hoewel Blockbuster maar 

de helft van de verhuuromzet krijgt, ofwel $1,50 per huurvideo, wordt het break-even punt nu al 

bereikt zodra de film slechts 6 keer wordt verhuurd (in plaats van 22 keer). Dit was voor 
Blockbuster een stimulans om (veel) meer banden te kopen. Meer banden aanbieden betekent 

meer mogelijke verhuren. In combinatie met de drastisch lagere kosten werd dit vertaald in een 

aanzienlijk hogere winst voor Blockbuster. Voor de filmstudio’s en distributeur resulteert de 

hogere bandenverkoop en de extra inkomstenstroom ook in meer winst.  

 

Deze Revenue Sharing overeenkomsten bleken al heel snel zeer gunstig voor Blockbuster uit te 
vallen. In testmarkten werd de verhuur bij Blockbuster maar liefst 75% hoger. In het jaar nadat 

met Revenue Sharing werd begonnen, werd het marktaandeel van het bedrijf ongeveer 5% hoger 

(van 25 procent naar 31 procent). Nu is Revenue Sharing een heel gewone zaak in de hele 

bedrijfstak.  

 

 

Verwijzingen 

Co-makership of Partnership 

Demand Chain Management 
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EDI - Electronic Data Interchange 

Ketenmanagement 

Ketenlogistiek 

Ketenomkering 

Massaindividualisering 

POS – Point of Sale gegevens 

Supply Chain Management 
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