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Veel bedrijven hebben door de huidige marktsituatie af moeten slanken. Ze hebben hun voorraden 
verkleind en proberen te voorkomen dat ze te veel produceren. Daarnaast hebben ze door de 
wereldwijde productieketens te maken met meer complexiteit. Want in het proces van order tot levering 
zijn tegenwoordig veel verschillende externe partijen betrokken. Om succesvol te worden is een 
effectieve samenwerking met al die partijen cruciaal.

Het aantal complexe interacties tussen diverse 
(internationale) bedrijven neemt toe. En daarmee ook 
de behoefte aan transparantie. Bij elke transactie kunnen 
verschillende individuele partijen betrokken zijn. Om 
goed te kunnen inspelen op allerlei situaties is een helder 
overzicht nodig van alles wat er gebeurt op een bepaald 
moment. Fouten zijn kostbaar en nauwkeurigheid - 
gebaseerd op actuele inzichten - is essentieel geworden bij 
het beschermen van marges. 

Helaas hebben veel bedrijven hun twijfels over 
de stabiliteit van de kleinere spelers in hun 
logistieke netwerk. Ze vinden het moeilijk om 
informatieproblemen rondom verzendingen en 
voorraden bij externe partijen te managen. Het is 
uiteraard erg belangrijk om het gehele ecosysteem van het 
bedrijf goed te begrijpen. Maar het zijn vaak ook culturele 
en technologische problemen die ertoe hebben geleid dat 
echte transparantie in de keten door de vingers glipt bij 
veel bedrijven. 

Transparantie is de nieuwe prioriteit
De 24-uurscultuur van tegenwoordig staat nooit ‘uit’, is 
gericht op de onmiddellijke bevrediging van behoeftes, 
en verloopt via sociale en mobiele media. Consumenten 
eisen dat bedrijven sneller en goedkopere leveren, 
zonder zelf loyaal te blijven aan dat bedrijf. De trends 
worden gevolgd en handelaren moeten daar snel op aan 
kunnen sluiten. Onder deze hoge druk zal elk gebrek aan 
informatie in de keten vrijwel zeker een negatief effect 
hebben op de winst. 

Als u moeite heeft met het bekijken van real-time 
informatie over orders, verzendingen en voorraad dan is 
het onmogelijk om te profi teren van een internationaal 
partnernetwerk. Zonder transparantie is het risico groot 
dat goederen snel niet meer beschikbaar zijn. Of het 
nu gaat om een ongeplande fysieke afwezigheid van 
het product of het onvermogen om te lokaliseren wat 
er nu eigenlijk beschikbaar is. Als u uw klanten niet 
kunt geven wat zij willen, dan heeft u echt een groot 
probleem. Nauwkeurig inzicht in alle voorraadniveaus 
op elk moment in het proces is een absolute must 
geworden. En dat geldt ook voor complete overzichten 
van de gehele productieketen en inzicht in de 
geschiedenis van alle activiteiten en transacties die 
binnen het partnernetwerk plaatsvinden. 

Transparantie in de productieketen
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Grip op complexiteit krijgen
Op het hoogste strategische niveau richten bedrijven 
zich op drie belangrijke zaken: het verbeteren van de 
interne transparantie en integratie tussen afdelingen, het 
stroomlijnen van processen om eenvoudiger te kunnen 
monitoren, en het verbeteren van de B2B relaties binnen 
het partnernetwerk. 

Een belangrijk gegeven hier is waarschijnlijk dat 85% van 
de bedrijven op dit moment importeert of exporteert. 
Het grootste gevolg hiervan is dat het aantal betrokken 
externe logistieke partijen (LSP of 3PL) fors is gestegen. 
De groeiende rol van deze externe partners maakt het een 
behoorlijke uitdaging om iedereen up-to-date te houden. 
Zelfs als deze dienstverleners wel een soort van track & 
trace functionaliteit hebben. Want ze bieden in de meeste 
gevallen nog steeds geen compleet inzicht als het gaat om 
individueel transport van verzendingen. Veel bedrijven 
hebben dan ook serieuze bedenkingen of het outsourcen 
van logistiek nu wel zo’n goed idee is. En dit ondanks 
het feit dat ze zelf ook niet in staat zijn om de gehele 
productieketen effectief te ondersteunen. 

Succesvolle bedrijven moeten informatie goed kunnen 
coördineren en stroomlijnen. Hiermee kunnen zij hun 
productgegevens en fi nanciële informatie managen op 
elke stap in het logistieke proces. De integratie van en 
toegang tot alle relevante informatie maakt het mogelijk 
om effectief te reageren op problemen met leveranciers en 
veranderingen in de klantvraag. 

Het verbeteren van relaties in de keten
Het vermogen van bedrijven om orders te coördineren 
die afhankelijk zijn van meerdere leveranciers brengt het 
wereldwijde leveranciersnetwerk tot leven. Hierdoor kan 
kosteneffi ciëntie worden bereikt en fabrikanten kunnen 
hun productie beter laten aansluiten op de daadwerkelijke 
vraag. Als bedrijven grip hebben op de manier waarop 
de voorraad getoond wordt door het netwerk heen, 
dan hebben zij de meeste kans om te kunnen voldoen 
aan orders. Om deze transparantie te realiseren is het 
erg belangrijk om te bouwen aan sterke relaties tussen 
handelspartners. Belangrijke leveranciers die openstaan 
voor een goede opbouwende discussie zijn heel effectief 
voor het verbeteren van de concurrentiepositie en 
winstgevend van beide partijen. Binnen deze nauwere 
samenwerking wordt het traceren van externe voorraad 
een meer realistische optie. 

Door het samenvoegen van resources zijn minder 
investeringen nodig in buffervoorraden. Bedrijven zijn 
ook sneller op de hoogte van retouren en voorkomen dat 
ze voorraden onderschatten. Dit helpt ze bij het vinden 
van de juiste balans in het kunnen voldoen aan orders. 
De productie wordt op het juiste niveau gestimuleerd, 
werkkapitaal wordt vrijgemaakt, en het risico van 
achterhaalde voorraden wordt verminderd. Alles zonder 
dat dit invloed heeft op de serviceniveaus. Problemen 
rondom verloren of verlate verzendingen en incorrecte 
of beschadigde orders kunnen sneller achterhaald en 
opgelost worden. En hierdoor wordt de impact ervan 
ook kleiner. 

Transparantie betekent niet voor iedereen hetzelfde
Voor een fabrikant kan transparantie betekenen dat 
hij inzicht heeft in hoeveel dagen hij vooruit kan met 
de productie met de materialen die op dat moment 
beschikbaar zijn. Voor een retailer is dat niet van 
belang. Daarom is het voor het bereiken van echte 
ketentransparantie belangrijk dat de behoeftes van iedere 
betrokken speler duidelijk zijn. En dit is weer afhankelijk 
van de volledige samenwerking van al die partijen. 
Zonder ieders bijdrage is het onmogelijk om real-time 
volledigheid te kunnen creëren en claimen. 
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Ook is het belangrijk om te weten dat transparantie 
verder moet gaan dan de traditionele grenzen van de 
productieketen. Het moet meer omvatten dan het 
partnernetwerk alleen. In deze digitale wereld, waarin 
consumenten meer verbonden zijn met elkaar, is het ook 
belangrijk om klanten real-time informatie te bieden over 
wat ze precies kopen. Of het duurzaam geproduceerd is 
en wanneer het product wordt afgeleverd. Transparantie 
bieden tot en met de eindgebruikers biedt echt 
toegevoegde waarde voor producenten en retailers. 

Standaardisatie is cruciaal
Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat alle spelers 
binnen het uitgebreide netwerk goed op de hoogte zijn. 
Daarvoor is een gedegen systeem nodig waarmee iedereen 
dezelfde informatie op dezelfde manier identifi ceert, 
vastlegt en meet. Bedrijven die hierin voorop lopen, 
werken als onderdeel van een netwerk dat voldoet aan 
de GS1 standaarden. Hiermee hebben ze controle op 
het niveau van een item of unit. Met barcode scanning 
en EDI - geïntegreerd in hun ERP systeem - wordt het 
verzamelen, managen en delen van nauwkeurige en 
tijdige informatie gemakkelijk gemaakt. Deze bedrijven 
begrijpen dat het cruciaal is dat alle kleine schakels in de 
gehele productieketen de informatie op dezelfde manier 
delen. Is dat niet het geval? Dan lukt het creëren van 
volledige dekking simpelweg niet. Zelfs een kleine kink in 
de kabel kan al voor problemen zorgen. 

GS1 voorziet in unieke identifi catiegegevens op het 
niveau van bedrijf, product, verzending, locatie en 
service. Daarnaast zorgt het ook voor gestandaardiseerde 
methodes voor informatie-uitwisseling tussen 
handelspartners. Of het nu gaat om brongegevens 
of gegevens over specifi eke transacties of bepaalde 
gebeurtenissen. Dat niveau van inzicht – het écht 
begrijpen van de verzendingen op elk moment in de 

keten – zorgt ervoor dat managers echte effi ciëntie kunnen 
bereiken in de manier waarop ze hun resources beheren. 
Daarnaast maakt dit ook effectieve track & trace mogelijk 
op alle niveaus. 

Ontwikkelingen volgen
De logistieke markt ontwikkelt zich, net als iedere 
andere markt, constant en snel. Optimale transparantie 
is cruciaal voor bedrijven om voordeel te kunnen halen 
uit alle laatste veranderingen, verbeteringen en innovaties 
als het gaat om goederentransport. Cross-docking is daar 
een voorbeeld van. Dit is het direct lossen en laden van 
producten van de ene koerier naar de volgende in de keten. 
Hierdoor is er geen opslag meer nodig tussen die twee 
stappen in. Verder kan het simpelweg gaan om 
een verandering van transportmiddel, het opsplitsen 
van een grote verzending in verschillende kleinere 
ladingen voor meerdere bestemmingen, of juist het 
combineren van aparte ladingen tot één verzending 
naar dezelfde bestemming. 

Om dit allemaal effectief te kunnen realiseren, is 
betrouwbare identifi catie nodig op het niveau van pallets 
en items. Dit kan heel praktisch bereikt worden door 
barcode scanning en elektronische gegevensuitwisseling. 
Als dit concept wil werken in de praktijk, dan is een 
universele methode voor het verzamelen en delen van 
gegevens - voor alle fases en alle punten van overdracht 
- een echte must. ERP leveranciers maken dit mogelijk 
door ingebouwde EDI en scanning tools, en integratie 
met transportbedrijven. De juiste technologie is daarbij 
essentieel voor bedrijven om kosten te kunnen besparen 
door slimme samenwerking en shared services. 

Al deze nieuwe mogelijkheden en benaderingen vereisen 
aan de andere kant wel nieuwe skills van mensen. 
Bedrijven moeten tijd en energie investeren in het vinden 
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van de juiste mensen om deze functies te managen die 
steeds specialistischer worden. Essentiële competenties 
voor supply chain professionals zijn: wereldwijde 
oriëntatie, technische expertise, business development 
en leiderschap. Ze moeten ook een scherp inzicht hebben 
in wat het bedrijf het beste zelf kan afhandelen en wat het 
beste uitbesteed kan worden aan externe partijen. 

Conclusie
Echte transparantie voor iedere speler in het logistieke 
netwerk wordt steeds belangrijker. Het ondersteunt een 
betere coördinatie van verzendingen waardoor lagere 
transport- en leveringskosten worden bereikt. Daarnaast 
versnelt het de omzet en zorgt het voor een betere 
klantenservice. Het is cruciaal voor het creëren van een 
echt uniform proces, van order tot afl evering. 

Bedrijven kunnen een aantal initiatieven nemen om 
ketentransparantie te bereiken. Het managen van de 
partnerrelaties is daarbij een centraal thema. Goed inzicht 
in de individuele partijen die het netwerk vormen, zorgt 
voor succesvolle segmentatie van product-/klantrelaties. 
Dit is de basis voor het kiezen van logistieke oplossingen 
die zorgen voor de beste service tegen de breedste 

marge. De juiste ERP en Business Intelligence tools zijn 
belangrijk bij het creëren van de juiste groeperingen. 
En ze zijn essentieel voor het bouwen aan een intiemere 
partnerrelatie die voordelen oplevert voor beide partijen 
en is gebaseerd op een langdurige vertrouwensband tussen 
klant en leverancier. 

De mate waarin u echt inzicht kunt creëren door het 
gehele netwerk heen, hangt ook af van hoe proactief alle 
betrokkenen informatie delen met elkaar. Succesvolle 
bedrijven delen en koppelen al grote hoeveelheden 
informatie vanuit verschillende bronnen (ook wel ‘big 
data’) om deze te interpreteren aan de hand van business 
analyse tools. Deze uitgebreide gegevens kunnen de 
nauwkeurigheid van forecasts verbeteren. Samen met de 
verbeterde ketencommunicatie kan dit zorgen voor hogere 
omzet, lager werkkapitaal en kostenreducties. 

Marges verschrompelen, dat is duidelijk. Maar voor 
bedrijven die vastbesloten zijn om hun handelsnetwerk 
te begrijpen, die standaardisatie toepassen, die openlijk 
informatie delen en zoeken naar nieuwe samenwerking 
gebaseerd op die informatie, blijven de mogelijkheden 
voor winstgevende groei bestaan. 
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