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Woord vooraf 

Dit boek gaat over de wijze van samenwerking tussen een industriële toeleverancier 
en een industriële afnemer, gericht op het verbeteren van de gezamenlijke logistieke 
prestatie. Deze wijze van samenwerken wordt ook wel aangeduid met de term externe 
logistieke integratie. In dit boek wordt het concept meerniveau-afstemming geïntro
duceerd als een vorm van externe logistieke integratie en process redesign. 
Bij de traditionele samenwerking plaatst de afnemer orders bij een toeleverancier. 
Elke order heeft betrekking op slechts één produkt en is volledig gespecificeerd. Alle 
communicatie (voorspellingen afgeven, bestellen, leveren, factureren, betalen) con
centreert zich op deze orders. Diezelfde orders kunnen echter ook in verschillende 
stappen gedetailleerd worden: de afnemer geeft eerst aan hoeveel hij van een bepaal~ 
de groep (produktfamilie) van componenten zou willen hebben; in de daarop volgen
de tijdsperiode worden de verschillende gewenste typen van de betreffende produkt
familie gespecificeerd; tenslotte wordt de precieze leverdatum, het levertijdstip en de 
leverplaats vastgelegd. De toeleverancier gebruikt deze gegegevens op verschillende 
aggregatienivaus van zijn produktiebeheersing. 
Deze getrapte specificatie wordt in dit boek aangeduid met de term meerniveau-af
stemming: toeleverancier en afnemer stemmen hun plannen voor de verschillende ni
veaus, op verschillende tijdstippen in het logistieke traject, op elkaar af. 

In de praktijk blijkt dat de communicatie tussen toeleverancier en afnemer een beper
kende factor is bij het streven naar externe logistieke integratie in het algemeen en 
meerniveau-afstemming in het bijzonder. Een relatief nieuwe wijze van communica
tie, te weten Electrooie Data Interchange (EDI), is onderzocht als middel om het 
communicatieprobleem te verhelpen. EDI betekent het rechtstreeks uitwisselen van 
gegevens tussen de computersystemen van verschillende organisaties, in dit geval 
toeleverancier en afnemer. 

EDI maakt het mogelijk om aan de hoge eisen te voldoen die externe logistieke inte
gratie stelt aan het volume, de betrouwbaarheid en de snelheid van de gegevensuit
wisseling. 

Grote stimulator van dit onderzoek is Wolter Veldhuis geweest die met de tekening 
op de omslag van dit boek kernachtig het onderwerp aangeeft: bedrijven die over be
drijfsgrenzen heen kijken en de mogelijkheden van integratie onderzoeken. Hij heeft 
me samen met HansWortmannen Theo Hemelmans in het begin van het onderzoek 
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gestimuleerd en ondersteund. In de laatste drie jaren heeft ook Piet van der Vlist en 
Ton Valstar in grote mate bijgedragen tot het resultaat dat hier voor U ligt 
De mogelijkheid om praktische ervaring op te doen heeft een waardevol bijdrage ge
leverd. Vandaar dat ik Baan Info Systems en DAF Trucks wil bedanken voor de ge
boden mogelijkheid om deel te nemen aan de voorbereiding en invoering van EDI. 
Verder ben ik veel dank verschuldigd aan Ton Klinker en Paul Quinton, beiden van 
Philips Consumer Electronics, die mij in de laatste jaren alle vrijheid hebben gegeven 
om dit onderzoek af te ronden en mij de mogelijkheid gaven veel praktische ervaring 
op te doen. 

Daarnaast wil ik ook mijn TU-collega's van de vakgroep I&T, m'n Philips-collega's 
en mijn vrienden bedanken voor hun getoonde interesse en stimulans. Tot slot wil ik 
mijn ouders, broer en zus bedanken voor hun voortdurende steun en aansporingen. 
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Samenvatting 

In de jaren '70 was in vele industriële bedrijven sprake van sub-optimalisatie: elke af
deling streefde afzonderlijk naar een optimaal resultaat, leidend tot een sub-optimaal 
bedrijfsresultaat Deze eilandjes (afdelingen) van optimalisatie bestonden zowel in de 
logistiek als in de automatisering. Vooral in de jaren '70 en '80 zijn vele bedrijven 
gestart deze eilandvorming teniet te doen. Men streefde naar optimalisatie van het ge
hele interne traject, ook wel aangeduid met de term interne integratie. In de logistiek 
leidde dit tot kortere doorlooptijden en minder onderhanden-werk. In de automat
isering leidde dit streven tot geïntegreerde applicaties of op elkaar afgestemde appli
caties. 

Bij het streven naar interne integratie werd echter geen rekening gehouden met de af
stemming tussen externe partijen in de keten. De zwakke schakel verschoof van het 
interne traject naar het externe traject. Wederom zijn eilanden in de logistiek en de 
automatisering te onderscheiden. In dit geval zijn de eilanden geen afzonderlijke af
delingen maar afzonderlijke, onafhankelijke organisaties. In dit boek is de focus ge
richt op het integreren van de eilanden toeleverancier en afnemer, een vorm van ex
terne integratie. 

Een beheersingsconcept is beschreven ter verbetering van de afstemming tussen toe
leverancier en afnemer, de zogenaamde meerniveau-afstemming. 
Lange tijd werd aangenomen dat de steltijd van machines niet te reduceren was. De 
Japanse bedrijven, die de JIT-filosofie toepasten, hebben bewezen dat deze onaantast
bare grootheid te reduceren is. De levertijd werd vooralsnog als onaantastbaar be
schouwd en deze veroorzaakt bij toeleverancier en afnemer veel kosten, bijvoorbeeld 
in de vorm van voorraden. 

Door middel van meerniveau-afstemming is het mogelijk ook de levertijd te reduce
ren en de impliciet aanwezige flexibiliteit bij toeleverancier en afnemer zoveel moge
lijk te benutten. Een bestelling wordt hierbij reeds lange tijd voor het verbruiksmo
ment in globale termen gespecificeerd, door middel van aggregatie van produkttypes 
en tijdsperioden. Vervolgens wordt deze bestelling in de tijd steeds verder gedetail
leerd, zowel wat produktspecificatie (van produktfamilie naar produkttype) als 
tijdsperiode (van maandperioden naar bijvoorbeeld dagdelen) betreft. Het traditionele 
klantenorder-ontkoppelpunt (KOOP), waarbij de klantenorder op één punt aangrijpt 
in het proces van de toeleverancier, houdt in feite op te bestaan. 
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Wanneer de afnemer in een eerder stadium geaggregeerde behoeften doorgeeft aan de 
toeleverancier, kan deze zijn produktie in een vroeger stadium afstemmen op de wen
sen van de afnemer. Dat betekent, dat het klantgestuurde deel van zijn produktie 
stroomopwaarts vergroot wordt (KOOP stroomopwaarts verplaatst). Dit leidt voor 
hem tot betere besturing van de produktie en minder voorraden tussenprodukt 

Wanneer de afnemer pas later hoeft te specificeren - omdat de toeleverancier voor het 
eerste deel van de produktie met geaggregeerde behoefte-informatie kan volstaan en 
pas verderop in de produktie meer gedetailleerde informatie nodig heeft- dan krijgt 
de afnemer in feite een kortere levertijd. Dit leidt tot betere besturing en minder voor
raden bij de afnemer of tot kortere levertijden naar de klanten van de afnemer. 

Ook wanneer KOOP-differentiatie niet mogelijk is, kan meerniveau-afstemming lei
den tot significante voordelen omdat het zicht vergroot wordt op de partner, waardoor 
betere voorspellingen mogelijk zijn, wat op zijn beurt kan bijdragen tot een keten die 
beter de marktvraag volgt (een 'slankere' keten). 

Invoering van meerniveau-afstemming op grote schaal stuit op problemen wanneer 
dit ingepast wordt in huidige concepten als MRP en JIT. Deze concepten bieden geen 
of slechts ten dele ondersteuning voor meerniveau-afstemming. Het omgaan met 
feedback van de toeleverancier, het omgaan met aggregaatgrootheden en het contro
leren op consistentie van de verschillende niveaus ontbreekt. 

Meerniveau-afstemming vereist een intensieve samenwerking. In dit onderzoek 
wordt een typologie van samenwerking gegeven voor de relatie tussen industriële 
toeleverancier en afnemer, lopend van Incidenteel via Binding tot Vervlechting. 
Bij meerniveau-afstemming is samenwerking van het type Vervlechting nodig, op ge
detailleerde wijze moeten gegevens op elkaar worden afgestemd, rechtstreekse con
tacten zijn nodig tussen verschillende afdelingen uit de betrokken bedrijven, kortom 
wederzijdse openheid in de bedrijfsvoering. 

Het invoeren van meerniveau-afstemming impliceert dus intensieve samenwerking 
tussen toeleverancier en afnemer. Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat in
tensieve samenwerking op zijn beurt intensieve communicatie vereist. De eisen aan 
de externe formele communicatie nemen toe, omdat de hiërarchie en het informele 
circuit in vergelijking met de externe afstemming ontbreken. Bovendien zijn meerde
re delen van beide organisaties direct betrokken bij de samenwerking. Tenslotte zijn 
de kwaliteitseisen hoger, wegens de vaak precieze afstemming. 
EDI kan het hulpmiddel zijn om aan deze eisen tegemoet te komen. EDI is toepas
baar wanneer grote hoeveelheden gegevens tussen toeleverancier en afnemer uitge
wisseld worden en deze gegevens routinematig gegenereerd en afgehandeld worden. 

Invoering van EDI kan vanwege de noodzakelijke afspraken intensievere samenwer
king stimuleren en kan als zodanig de strategie ondersteunen om intensiever samen te 
werken met een partner. Sterker nog, EDI zonder intensieve samenwerking - mini
maal volgens het type Binding - is bij de huidige stand van de techniek onmogelijk. 
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Tot slot is ook bij EDI de gedachte van het PBI-model geldig: eerst moet men het ge
zamenlijk eens zijn over de nieuwe inrichting van het bedrijfsProces (P), of preciezer, 
de afstemming van twee bedrijfsprocessen en de daarbij benodigde besturing (B). 
Eerst moeten toeleverancier en afnemer gezamenlijk vaststellen hoe elkaars bedrijf
sprocessen op elkaar 'ingrijpen'. Vervolgens moet de vereiste besturing gedefinieerd 
worden, zodat de afstemming tussen de twee bedrijfsprocessen goed verloopt. Daarna 
kan pas de informatie-behoefte (I) bepaald worden. Als laatste kunnen op basis van 
de informatiebehoefte en voorhanden zijnde informatiesystemen het BOl-berichten
scenario en de afzonderlijke EDI-berichten gedefinieerd worden. Zonder vooraf de 
afstemming van de twee bedrijfsprocessen (P) te bepalen en de vereiste besturing (B) 
te definieren, leiden de investeringen in I, in dit geval EDI, slechts tot marginale be
sparingen. 

Aanpassingen in de applicaties, het maken van voorloop- en naloopprogramma's of 
aanpassingen in deEDI-software kunnen slechts 'technische problemen' verhelpen 
maar leiden op zich niet tot een afstemming tussen de P en B van toeleverancier en 
afnemer. 

Wanneer EDI echter een integraal onderdeel vormt van de invoering van meerniveau
afstemming, kan men spreken van strategisch gebruik van EDI. EDI wordt dan ge
bruikt voor 'redesign' van de bestaande processen en daarbij zijn grote voordelen te 
realiseren. 
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Summary 

Different departments of industrial organizations strives for achieving optimal results 
in the 1970's. Unfortunately, optimizing an individual department was often at the 
detriment to the organization as a whole. Individual departments functioned as 
islands - unaware of their surrounding environment. These islands were often present 
in logistics and automation. Organizations diagnosed that the poor functioning of the 
business was due to poor integration between the various departments. Organizations 
started to integrate these islands especially in the 1970's and the 1980's. The realm of 
optimalisation was expanded to the entire intemal organization, characterized by the 
expression 'intemal integration'. This integration led to improvements in logistics of 
shotter throughput-times and less work-in-progress. Within the automarlons sector, 
integration led to compatibility of computer applications. However, the drive towards 
intemal integration did not facilitate cooperation with extemal parties in the value 
chain. The weak link moved from within the organization to extemally. One could 
distinguish sub optimal islands of logistics and automation in the cooperation be
tween supplier and customer. So the islands do not only have to be departments 
within an organization, but maybe also different independent organizations. The fo
cus of this book is the integration of the supplier and customer islands characterized 
by the expression 'extemal integration'. 

Years ago, it was presumed that the change-over time of a machine was unable to be 
decreased. However, Japanese. companies have proved via their JIT philosophy that it 
is indeed possible to rednee change-over times. Currently, delivery time is still presu
med to be irreducible. A high delivery time incurs high costs for suppliers and custo
mers. A high delivery time maybe due to problems within the inventory. 

A concept is described, 'multi-level-tuning', that enables the reduction of delivery 
time by using the available flexibility which is impHeit in the supplier and customer. 
An order might already be specified in aggregated terms a long time before it is really 
needed. This order will over time be specified in more detail. Aggregation of require
ments is basedon time periods (adding day requirements to months periods) and pro
ducts (adding requirement of different product types to requirement of product fami
lies). 

The traditional Customer Decoupling Point (CDP) which marks where the order en
ters the process of the supplier, is difficult to pin point, or even does not exist. 
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When the customer earlier provides the aggregated requirements to the supplier, the 
supplier has the possibility of adjusting the production to the demands of the custo
mer. This means that the customer-driven part of the production cycle could be ex
panded upstream in the value chain, or in other words, the CDP is moved upstream. 
The supplier can now better control its production while simultaneously reducing the 
investments in inventory. 

If the supplier is satisfied with aggregated specifications from the requirements of the 
customer and only requires the details in a later stage, the delivery time for the custo
mer may be reduced. This reduction of delivery time could lead to better control and 
lower inventory costs at the customer's site and/or a shortened delivery times for the 
customers. 

Multi-level-tuning leads to benefits, even when differentiation of the CDP is not pos
sible. Multi-level-tuning provides a better overview of either the customer or sup
plier, which improves the quality of the forecasts and consequently contributes to a 
leaner value chain. 

Implementation of multi-level-tuning is troublesome in environments where existing 
concepts as MRP and JIT are used. These concepts have difficulties adjusting to 
feedback of the supplier, aggregated requirements and control between the severalle
vels. 

Multi-level-tuning requires an intensive cooperation between supplier and customer. 
A typology of cooperation between an industrial customer and supplier is described, 
from alllevels of cooperation/tuning highly separated ('shopping') to highly integra
ted ('intertwined'). Multi-level-tuning requires an intertwined cooperation. Depart
meuts of both supplier and customer have to adjust in detail their work/produc
tion/planning processes and the required data needed for exchange. 

Implementation of multi-level-tuning desperately needs intense cooperation between 
supplier and customer. Literature as well as business practice states that acute coope
ration requires acute communication. The communication requirements on external 
formal communication are relatively higher compared to intemal communication, be
cause the organizational hierarchy and informal communication is much less applica
ble in external communication. Furthermore, with multi-level-tuning, more parts of 
the organization are directly involved. Finally, the quality of communication ex
change should be high, due to the constant fine tuning of requirements. 

Electrooie Data Interchange (EDI) could be a catalyst to facilitate the fine tuning of 
requirements. EDI is a means of communication especially useful with large quanti
ties of data which have to be exchanged routinely. Implementation of EDI requires an 
understanding between all involved parties and could stimulate strong cooperation. 
Stated more powerfully, without strong cooperation, EDI is nearly impossible to im
plement. 
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Successfully implementing EDI requires a mutually agreed way of tuning the busi
ness processes and the associated control of supplier and customer. This tuning is the 
basis for specifying the information needs. Eventually, these information needs and 
existing information systems will become the basis for the EDI message scenarios. 
Implementation of EDI without tuning the business processes and associated control 
will only lead to minimal benefits. Technica! obstacles in general could be faced by 
modifying applications, developing pre- and post-processors or adjusting the EDI
software package. However, these technical solutions can nothelp in tuning the busi
ness processes and associated controL 

EDI is a strategie tooi only when it is an integral part and facilitating the re-design 
business processes (e.g. when it enables the implementation of multi-level-tuning). 
EDI can generate significant benefits when used in a strategie way. 
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1 Probleemstelling en 
verantwoording 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Veel bedrijfskundig onderzoek is niet beperkt tot een bepaald vakgebied. Kernpunt 
van bedrijfskundig onderzoek is vaak het aantonen en verklaren van de wisselwer
king tussen ontwikkelingen in verschillende vakgebieden. Zo ook in dit boek, waar 
met name de vakgebieden inkoop, logistiek, organisatie en informatiekunde bespro
ken zullen worden. We zullen enkele ontwikkelingen in de verschillende gebieden 
kenschetsen en de onderlinge verbanden toelichten. 

1.1.1 Markt 

Uitgangspunt zijn de marktontwikkelingen van de laatste 20 jaren. Kenmerkend voor 
deze periode is de "overgang van een buyers' market naar een sellers' marker". Deze 
ontwikkeling wordt aan de hand van een voorbeeld uit de televisie-industrie gei1lu
streerd (zie figuur 1.1 ). 

Samengevat, de afnemer vraagt in vele marktsegmenten een klantspecifiek produkt, 
met een korte levertijd, waarbij het produkt moet voldoen aan de laatste modetrends. 
Eén van de oorzaken voor deze overgang is het ontstaan van een industriële overca
paciteit in verschillende marktsegmenten. Om toch voldoende afzet te realiseren, heb
ben producenten produkten met gedifferentieerde produktkenmerken aangeboden. 

1.1.2 Logistieke beheersingsconcepten 

Om produkten met de bovenstaande produktkenmerken aan te bieden, zijn structurele 
wijzigingen noodzakelijk in het bedrijfsproces en de wijze waarop dit beheerst wordt. 
Het bedrijfsproces moet, kort samengevat, flexibel zijn. Voor wat betreft de beheer
singsconcepten is een streven naar integrale logistiek te onderkennen. Dit streven 
heeft zich tot op heden vooral beperkt tot integrale logistiek in één fabriek (interne lo
gistieke integratie), met de Just-In-Time (JIT)-benadering als uitrondering (zie ook 
hoofdstuk 2 voor kanttekeningen). Er zijn twee belangrijke oorzaken voor deze be
perking tot alleen interne afstemming. 
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De kleuren 1V in 1960 ...... 
• werd alleen gekocht voor gebruik in de huiskamer; 
• was verkrijgbaar in 2 tol 3 verschillende beeldmaten; 
• met mono geluidsweergave; 
• was alleen te bedienen met de knoppen aan de TV zelf; 
• was geschikt voor maximaal6 tot 12 zenderins tellingen; 
• was verkrijgbaar in 3 Europese merken; 
• had een prijsniveau van zo'n 1200 tot 2000 gulden; 
• de klant was bereid om 2 tot 4 weken te wachten op de levering; 
• en de klant had een redelijke zekerheid dat de TV over twee jaar nog altijd 'het laatste nieuwe model' 

was. 

Anno 1993 is de kleuren TV verkrijgbaar ....... · 
• in uitvoeringen voor gebruik in de huiskamer, slaapkamer en tienerkamer, caravan of boot, kantines, 

cafés, etc.; 
• in 8 a 9 verschillende beeldmaten, met of zonder verschillende opties als 'Beeld in Beeld', met en 

zonder teletekst, met en zonder stereo, met en zonder keuze uit twee talen; 
• met ontvangstmogelijkheden van zowel 'normale' zenders alsook van satellietzenders; 
• geschikt voor het vastleggen van 99 zenders; 
• met afsland~bediening; 
• tegen een prijs vanaf 299 gulden tot 2500 gulden; 
• in een aanbod van tienlallen Europese en Aziatische merken; 
• direct leverbaar; 
• en de klant weet dat over twee jaar de gekochte TV zeker verouderd is. 

Bron: A.M. Klinker 

Figuur 1.1 De overgang van een sellers' market naar een buyers' market bij televisies 

Ten eerste is integrale logistiek binnen een enkele fabriek organisatorisch relatief 
makkelijk te verwezenlijken. Veelal wordt daartoe een material manager aangesteld 
die verantwoordelijk is voor de logistieke prestatie van de fabriek. Hij kan bij eventu
ele tegenstrijdige belangen van verschillende afdelingen met betrekking tot de goede
renstroom de knoop doorhakken. Wanneer men integrale logistiek wil nastreven in 
een netwerk van bedrijven, aangeduid met de term externe logistieke integratie, ont
staan organisatorisch problemen aangezien een overkoepelende material manager 
ontbreekt. 

Ten tweede zijn de logistieke concepten die op brede schaal worden toegepast al ge
ruime tijd geleden ontwikkeld, zoals Material Requirements Planning (MRP-1), Ma
nufacturing Resources Planning (MRP-II) en nog oudere technieken als Base Stock 
Control (zie bijvoorbeeld Bertrand et al. (1990)). De bijdrage van deze concepten was 
dat men niet meer per produktie-afdeling optimaliseerde maar over afdelingen heen 
streefde naar een optimaal resultaat voor één fabriek. Verdergaande integratie was op 
dat moment (nog) niet aan de orde. 

Nu deze concepten op brede schaal zijn ingevoerd verschuift de zwakke schakel van 
interne afstemming en integratie naar de afstemming met externe partijen. 
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De laatste jaren wordt onderzoek verricht naar nieuwe concepten die meer rekening 
houden met de gehele keten, zoals in het LRP-concept in Donsetaar (1989). 

1.1.3 Organisatorische samenwerkingsaspecten 

In organisatorisch opzicht was - net als bij logistiek - de aandacht intern gericht op de 
stroomlijning van de interne organisatie, met als doel korte doorlooptijden en geringe 
voorraden. Dit leidt tot situaties waarbij alle 'rek' in het interne traject is verdwenen 
en waarbij problemen met uitval of vraagwijzigingen niet langer intern op te lossen 
zijn. Cruciaal wordt dan de rol van toeleverancier bij het oplossen van problemen. 
Vandaar de toenemende aandacht voor de functie inkoop. Deze ontwikkeling is nog 
versterkt door de trend naar het uitbesteden van 'niet -kernactiviteiten'. 
De concepten gericht op interne integratie houden er echter nauwelijks rekening mee, 
dat toeleveranciers wel eens beperkingen kunnen aanleggen. Vandaar dat een trend is 
waar te nemen naar intensieve samenwerking, waarvan 'co-makership' een veel na
gestreefde vorm is. Afnemers reduceren het aantal toeleveranciers en proberen met de 
overgebleven toeleveranciers te komen tot langdurige samenwerkingsverbanden en 
gezamenlijke optimalisatie van het toeleverproces (zie bijvoorbeeld Broers ma ( 1991) 
en Hiemstra (1991)). 

1.1.4 Informatiesystemen 

Eenzelfde ontwikkeling als in de logistiek is te zien bij informatiesystemen ter onder
steuning van de bedrijfsvoering. In het begin van de automatisering was sprake van 
ontwikkeling van allerlei informatiesystemen die onafhankelijk van elkaar bepaalde 
bedrijfsprocessen ondersteunden, bijvoorbeeld een informatiesysteem ten behoeve 
van de facturering en een onafhankelijk en volledig anders opgezet informatiesys
teem voor de personeelsadministratie. Deze situatie wordt goed gekarakteriseerd met 
de term 'eilanden van automatisering' (zie Eernelmans (1991)). 
Vervolgens zijn informatiesystemen integraal ontwikkeld voor de verschillende be
drijfsfuncties van één organisatie. Het MRP-concept is met name op w'n brede 
schaal ingevoerd door de beschikbaarheid van softwarepakketten met ondersteuning 
voor zeer veel bedrijfsprocessen. 

Hier is nu een volgende stap naar afstemming met externe informatiesystemen te ver
wachten. Softwarepakketten, zoals MRP, zijn gegroeid en ontwikkeld vanuit de in
formatiebehoeften binnen één organisatie. De gedachte, dat men wel eens voor meer
dere organisaties op elkaar afgestemde informatiesystemen zou kunnen ontwikkelen 
gericht op informatie-uitwisseling, is nieuw en mede ingegeven door het zojuist be
schreven streven in de logistiek om ook met externe partijen af te stemmen. De aan
dacht verschuift dientengevolge van de traditionele beslissingsgeoriënteerde informa
tie die centraal stond bij de ontwikkeling van informatiesystemen, naar communicatie 
tussen informatiesystemen. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat in verschillende gebieden soortgelijke en sa
menhangende ontwikkelingen te zien zijn. Zowel bij de logistieke concepten, de or-
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ganisatorische afstemming en de informatiesystemen zijn eilanden te signaleren, 
waarbij de eilanden respectievelijk de afzonderlijke afdelingen in één organisatie en 
de verschillende onafhankelijk ontwikkelde informatiesystemen binnen één organisa
tie representeren. Deze eilanden zijn in de jaren zeventig en tachtig op grote schaal 
weggewerkt. De fabriek als geheel is nu één schakel in een logistieke keten. Weder
om zijn eilanden ontstaan op logistiek, organisatorisch en automatiseringsgebied. De 
eilanden zijn nu echter geen afwnderlijke afdelingen of interne informatiesystemen, 
maar de verschillende externe partijen en de daar gebruikte informatiesystemen. Het 
elimineren van deze eilanden is door de onafhankelijkheid van de partijen veel meer 
gebaseerd op onderlinge afstemming dan op het ontwikkelen van 'super-beheersings
concepten' of grote complexe informatiesystemen. 

1.2 Probleemstelling 

Uit de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden, zoals beschreven in de vorige 
paragraaf, kunnen de probleemstellingen van dit onderzoek worden afgeleid. 

We zullen deze kort samenvatten aan de hand van de zojuist gehanteerde indeling: 

Logistieke beheersingsconcepten 
• De logistieke beheersingsconcepten bevatten nauwelijks een faciliteit voor af

stemming tussen afnemers en toeleveranciers. JIT vormt hierop een uitwndering, 
hoewel hier in de praktijk kanttekeningen bij te plaatsen zijn (zie hoofdstuk 2). 
Bij beschouwing van specifieke toeleverancier-afnemer relaties blijkt dat voorra
den en levertijden danig verlaagd kunnen worden, indien men bij de logistieke 
beheersing gebruik maakt van de bij beide partijen aanwezige flexibiliteit (zie bij
voorbeeld Donselaar (1989)). 

Organisatie 
• Vele toeleveranciers en afnemers willen graag de voordelen realiseren die ver

bonden zijn aan nieuwe concepten, zoals meerniveau-afstemming (zie hoofdstuk 
5). Met de traditionele wijze van samenwerking tussen toeleverancier en afnemer 
is dit niet mogelijk. 

Automatische ondersteuning 
• De huidige informatiesystemen bieden vrijwel geen faciliteiten voor het (logis

tiek) afstemmen met externe partijen; 
• De in de praktijk gebruikte communicatiemiddelen zijn in de praktijk niet in staat 

aan de behoeften aan informatie-uitwisseling te voldoen die gewenst zijn bij het 
op grote schaal intensief samenwerken (zie bijvoorbeeld Bemelmans (1990)); 

• Het invoeren van automatische communicatiemiddelen, met name Electronic 
Data Interchange (EDI), maakt het in principe mogelijk dat partijen op grote 
schaal intensief kunnen afstemmen (zie bijvoorbeeld Hofman (1989), van der 
Vlist (1992) en Ediforum (1992)). Invoering stuit echter op onvoorziene proble-

24 



men (zie bijvoorbeeld Veth (1993) en Kreuwels (1992)). De veleEDI-projecten 
met grote tijd- en budgetoverschrijdingen zijn hiervan een illustratie. 

1.3 Onderzoeksdoelstellingen 

Uit bovenstaande probleemstellingen zijn de volgende onderzoeksdoelstellingen te 
distilleren: 
• Inzicht verschaffen in beheersingsconcepten en bijbehorende informatiesystemen 

die aansluiten bij de geschetste ontwikkelingen. Het concept 'meerniveau-afstem
ming' zal hiertoe worden geïntroduceerd, waarbij aandacht wordt geschonken aan 
de volgende punten: 
- aan welke kenmerken moet de samenwerking tussen toeleverancier en afne

mer voldoen; 
- hoe moet de informatie-uitwisseling tussen toeleverancier en afnemer plaats

vinden; 
- wat is de mogelijke toegevoegde waarde van EDI; 

• Inzicht verschaffen in de oorzaken van de (veelal onverwachte) problemen die 
optreden bij het invoeren van EDI tussen toeleverancier en afnemer; 

• Beschrijven voor welke samenwerkingsvormen en informatiestromen EDI toe
pasbaar is in het kader van industriële toeleverrelaties en aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan. 

1.4 Afbakening 

Het onderzoek wordt als volgt afgebakend: 
• Het betreft industriële toelevering, zowel toeleverancier als afnemer zijn indus

triële bedrijven; 
• De toeleverancier levert grondstoffen, componenten of halffabrikaten. Deze wor

den direct gebruikt in het primaire proces van de afnemer. Andere mogelijke toe
geleverde zaken worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten, aangezien deze 
op een duidelijk andere manier worden aangestuurd/gepland. (Voorbeelden zijn: 
indirecte materialen (zoals reserve-onderdelen), bureaubenodigdheden, investe
ringsgoederen, diensten en advies); 

• De informatie-uitwisseling richt zich op de logistieke afhandeling van de levering 
van de produkten tussen toeleverancier en afnemer. De financiële informatie-uit
wisseling, de informatie-uitwisseling met de douane, etc., blijven buiten beschou
wing. 

De redenen voor deze beperkingen liggen in het feit dat zó een eerste stap wordt ge
zet naar ketenbeheersing in de industriële logistiek en het feit dat de opgedane prak
tijkervaring en de beschreven cases hierop betrekking hebben. 
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1.5 Werkwijze en verantwoording 

Het onderzoek is in te delen in een exploratieve fase en een ontwerpfase. In de explo
ratieve fase is met behulp van literatuuronderzoek, het houden van interviews met ex
perts en het opdoen van praktijkervaring, een analyse gemaakt van de ontwikkelingen 
in de externe logistiek en de automatische ondersteuning met behulp van EDI. In de 
praktijk is onderzocht welke problemen optreden bij intensieve afstemming en invoe
ring van EDI tussen toeleverancier en afnemer; daarnaast is onderzocht welke aspec
ten van belang zijn voor een succesvolle invoering. Deze fase was vooral inventarise
rend van aard. 

In de ontwerpfase is het concept meerniveau-afstemming ontwikkeld. Om de noodza
kelijke organisatorische samenwerking te beschrijven is een typologie van samenwer
king gedefinieerd. Daarnaast is een stappenplan voor invoering van EDI opgesteld. 
Verificatie heeft plaatsgevonden door de ontwikkelde ideeën in de praktijk te valide
ren, met name aan de situatie bij Philips Consumer Electronics (met betrekking tot de 
elektronische industrie in Europa en het Verre Oosten), Baan Info Systems (met be
trekking tot de Nederlandse bouwindustrie), DAF Trucks en Michelin (beide Europe
se automobielindustrie). In de verschillende hoofdstukken wordt hier naar verwezen. 
De afzonderlijke cases zijn beschreven in verschillende artikelen en afstudeerversla
gen (zie literatuurlijst). 

1.6 Opbouw 

Dit boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel (hoofdstuk 2 t/m 4) beschrijft 
de 'state of the art' in de logistieke theorie, de automatische ondersteuning daarvan 
en de organisatorische vormen van samenwerking. In hoofdstuk 2 komt het streven 
naar interne logistieke integratie aan de orde. Daarbij wordt tevens aandacht geschon
ken aan de automatische ondersteuning en aan de relatie tussen toeleverancier en af
nemer bij deze concepten. In hoofdstuk 3 komen de organisatorische vormen van in
tensieve samenwerking aan de orde die genoemd worden in de literatuur. In hoofd
stuk 4 wordt aandacht besteed aan hetgeen de literatuur zegt over EDI. 

Het tweede deel (hoofdstuk 5 t/m 7) bevat het vernieuwende gedeelte. In hoofdstuk 5 
wordt een nieuw beheersingsconcept geïntroduceerd voor de afstemming tussen toe
leverancier en afnemer, de zogenoemde meerniveau-afstemming. Veel aandacht 
wordt geschonken aan de noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen partijen, aan
gezien dat vaak de zwakke schakel vormt. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens de aan
sluiting op de bestaande concepten van interne logistieke integratie toegelicht en wor
den mogelijke overgangsvormen geopperd. Daarnaast wordt de mogelijke rol van 
EDI behandeld als middel om te voldoen aan de hoge communicatie-eisen die de in
voering van meerniveau-afstemming stelt. 
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In hoofdstuk 7 wordt een typologie van samenwerking tussen toeleverancier en afne
mer gedefinieerd. Aan de hand van deze typologie wordt de toepasbaarheid van EDI 
beschreven. 

In het derde deel (hoofdstuk 8) staat de implementatie van EDI centraal. In hoofdstuk 
8 wordt aan de hand van de gedefinieerde typen samenwerking de informatiestromen, 
de mogelijke in te voeren EDI-berichten en de potentiële problemen besproken. Tot 
slot wordt ook een richtlijn voor invoering gepresenteerd. 
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2 Interne integratie en de relatie 
toeleverancier - afnemer 

In dit hoofdstuk komen zowel marktontwikkelingen aan de orde als wijzigingen in de 
logistiek van de laatste decennia. In verschillende markten worden met succes goede
ren aangeboden met een grotere produktvariëteit en kortere levertijden dan vroeger 
gebruikelijk was. Dit is mogelijk geworden door wijzigingen in het logistieke beleid 
van de aanbieders. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op het streven naar in
terne logistieke integratie: het optimaliseren van de logistieke prestatie voor een ge
hele fabriek, ongeacht afdelingsgrenzen. 
Ruwweg kan men twee denkrichtingen in de logistieke integratie onderscheiden. De 
eerste denkrichting tracht het produktieproces goed te beheersen; dit betekent bij in
terne integratie dat veel aandacht wordt besteed aan het plannen van de produktie. 
Als voorbeeld van deze stroming worden de concepten Material Requirements Plan
ning (MRP-1) en Manufacturing Resources Planning (MRP-II) behandeld. 
De andere denkrichting tracht door een flexibel ingericht en aangestuurd produktie
proces een optimaal resultaat te behalen. Als representant van deze stroming wordt 
hetJust-In-Time (JlT)-concept toegelicht. 
Tot slot zullen we aandacht besteden aan de relatie tussen de toeleverancier en de af
nemer bij toepassing van de zojuist genoemde concepten. 

2.1 Ontwikkelingen in de markt 

De ontwikkelingen in de markt worden belicht aan de hand van de termen 'sellers' 
market' en 'buyers' market'. Met de term sellers' market wordt een markt aangeduid 
met een tekort aan goederen. De produktiecapaciteit van de aanbieders is niet vol
doende om de vraag van afnemers te bevredigen. Voor vele produkten was in de eer
ste decennia na de Tweede Wereldoorlog sprake van een dergelijke sellers' market 

Voor vele goederen veranderde dit stap voor stap. De produktiviteit is in de loop der 
jaren structureel toegenomen en neemt nog steeds verder toe. Bovendien nam en 
neemt nog steeds het aantal aanbieders toe, mede veroorzaakt doordat meer en meer 
aanbieders hun goederen wereldwijd aanbieden in plaats van lokaal. Deze trend 
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wordt ook wel aangeduid met 'van een lokale markt naar een wereldmarkt' (Engels: 
'from alocaltoa global market'). Een goed voorbeeld is de opkomst van aanbieders 
uit Japan. Deze mondiaal opererende aanbieders vergroten het aanbod in de Europese 
markt aanzienlijk. 
Deze ontwikkelingen leidden voor verschillende produkten tot een verandering van 
een situatie met een tekort op de markt naar een situatie met een evenwicht of zelfs 
overschot van goederen. Deze toestand van een te groot aanbod is te karakteriseren 
met de term buyers' market. In een afnemersmarkt kunnen de afnemers kiezen uit 
verschillende aanbieders. Aanbieders daarentegen zijn niet verzekerd van afname van 
hun geproduceerde goederen. 
De machtsverdeling wijzigt in een dergelijke situatie: de macht verschuift van aanbie
ders naar afnemers. Met andere woorden, de afnemers kunnen hogere eisen stellen 
aan de aanbieders. Aanbieders trachten hun geproduceerde goederen te verkopen 
door iets extra's aan te bieden. Als voor een produkt een dergelijke trend waarneem
baar is, dan blijkt vaak dat aanbieders de volgende drie extra's succesvol hebben aan
geboden: 

1 het voldoen aan klantspecifieke eisen ten aanzien van het te leveren produkt; 
2 het realiseren van een korte levertijd; 
3 het steeds frequenter aanbieden van nieuwe produkten, leidend tot een kortere le

venscyclus van produkten. 

Kortom, in een afnemersmarkt moet een aanbieder marktgericht werken om te voor
komen dat afnemers de goederen bij een andere aanbieder afnemen. Marktgericht 
werken betekent voor een aanbieder: snel en flexibel inspelen op de diverse afne
merswensen en het aanbieden van nieuwe zaken om daarmee de gunst van de afne
mer te verkrijgen. Het voorbeeld uit de televisie-industrie, weergegeven in figuur 1.1 
van hoofdstuk 1, illustreert het bovenstaande. 
Het aanbieden van de drie eerder genoemde extra's blijkt in het algemeen gewaar
deerd te worden door afnemers en is dus een middel voor aanbieders om zich te on
derscheiden van concurrenten. 
Om deze punten te kunnen aanbieden in de markt zijn wijzigingen in het produktie
proces en logistiek beleid noodzakelijk. In de volgende paragrafen wordt hierop die
per ingegaan. 

2.2 Ontwikkelingen in de logistiek: KOOP verschuiven 

In het algemeen hebben aanbieders in de industrie de laatste jaren het KlantenOrder
OntkoppelPunt (KOOP, uit: Hoekstra en Romme (1985)) voortdurend stroomop
waarts verplaatst, om zo een grotere produktvariëteit aan afnemers te bieden tegen ac
ceptabele logistieke kosten. 

Als toelichting een voorbeeld uit de vrachtwagenindustrie. Tot begin jaren '80 lag de 
nadruk in de vrachtwagenindustrie op de basisstruktuur 'produceer op voorraad'. 
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Vrachtwagens werden in een beperkt aantal uitvoeringen geproduceerd, zonder dat 
daar een concrete klantenorder van een uiteindelijke gebruiker mee correspondeerde. 
Hierdoor was het mogelijk te voldoen aan de korte levertijd die de markt eiste, omdat 
direct uit voorraad geleverd werd, gebruikmakend van een fijnmazig distributienet
werk. De wensen van de markt zijn echter veranderd: niet alleen een korte levertijd is 
noodzakelijk, maar ook moeten zeer specifieke produkteisen van de klant ingewilligd 
worden om concurrerend te opereren met andere aanbieders. De klant wil specifieke 
banden, een specifiek merk versnellingsbak, x versnellingen, een lengte van y meter, 
etc. Gevolg is, dat de basisstruktuur 'produceer op voorraad' niet meer voldoet. Im
mers, om enigszins te voldoen aan de specifieke klanteneisen zou een grote (dure) 
voorraad vrachtauto's noodzakelijk zijn. Bovendien voldoen de geproduceerde 
vrachtauto's vrijwel nooit aan de specifieke eisen van de klant, dus is (dure) ombouw 
nodig. 
Dit heeft ertoe geleid, dat in de vrachtwagenindustrie een trend waarneembaar is naar 
de basisstruktuur 'assembleer op klantenorder'. Dit houdt in, dat een voorraad assem
blagerijpe onderdelen of componenten op basis van een bepaalde verwachting van 
het verbruik op voorraad wordt gehouden. Zodra een concrete klantenorder afgeslo
ten is, vindt aan de hand van de specificaties de assemblage plaats. De voorraad eind
produkten wordt op deze wijze minimaal gehouden en ombouwen is niet noodzake
lijk. 

Voorwaarde voor doorvoering van een dergelijke filosofie is dat de verschillende on
derdelen benodigd voor het assembleren van een truck of auto voorradig zijn. 
De aandacht verschuift van eindprodukten naar de voorraad assemblagerijpe onder
delen; verlaging van deze voorraden met hoge variëteit zowel bij vrachtwagenfabri
kant als toeleverancier - is gewenst om incourantheid te voorkomen en renteverliezen 
te minimaliseren. 

Wijzigingen in klantenwensen moeten zo snel mogelijk bekend zijn bij de toeleveran
ciers, die op hun beurt zo snel mogelijk reageren op de zich manifesterende vraag. 

Niet alleen in de vrachtwagenindustrie maar ook in vele andere industrieën wordt het 
KOOP stroomopwaarts verplaatst, dat wil zeggen richting toeleverancier. 
Bij de trend gericht op verkorting van de levertijd zou men juist een tegengesteld ef
fect verwachten. Om snel te kunnen reageren zou men prefereren direct uit voorraad 
te leveren en in feite het KOOP zo dicht mogelijk bij de klant plaatsen. 
Echter, zoals in bovenstaande voorbeeld reeds is aangeduid, is deze strategie erg 
kostbaar door de vereiste produktvariëteit. Het op voorraad houden van duizenden 
verschillende mogelijke eindprodukten is immers duur en vaak onmogelijk. 

Men zoekt echter een balans tussen enerzijds snelheid van leveren door het stroomaf
waarts verplaatsen van het KOOP richting afnemer en anderzijds verlaging van de 
voorraadkosten door het stroomopwaarts verplaatsen van het KOOP. Huidige con
cepten uit de logistiek zijn erop gericht vanuit kostenoverweging het KOOP zoveel 
mogelijk stroomopwaarts te verplaatsen, met als randvoorwaarde dat de levertijd nog 
steeds concurrerend is op de markt. 
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De trend van 'het KOOP stroomopwaarts verplaatsen' heeft een tweetal gevolgen: 
• Ten eerste een verschuiving van het hoofdaandachtsgebied in de aansturing van 

de inkomende goederenstroom. In het voorbeeld van de vrachtwagenindustrie is 
het de verschuiving van de aandacht van eindprodukten naar assemblagerijpe on
derdelen. De verschillende onderdelen moeten op tijd voorhanden zijn voor as
semblage; 

• Ten tweede is het van groot belang het interne traject, van onderdelenvoorraad 
via assemblage naar aflevering aan de afnemer, te optimaliseren. De doorlooptijd 
van dit interne traject moet minimaal zijn om een acceptabele levertijd naar afne
mers te hanteren. Met andere woorden de druk om goed te presteren in het interne 
traject wordt steeds groter. 

In de volgende twee paragrafen worden concepten toegelicht die gericht zijn op ver
betering van dit interne traject. 

2.3 Concepten voor interne integratie 

Met de term interne integratie wordt bedoeld het besturen van de goederenstroom, 
waarbij wordt gestreefd naar een optimaal resultaat over alle afdelingen heen. Uitein
delijk doel is vermindering van de voorraden, verhoging van de flexibiliteit, verbete
ring van de afstemming op de markt en verhoging van de servicegraad. 

Concepten die nauw verbonden zijn met het streven naar interne integratie zijn MRP
I, MRP-II en Just-In-Time. MRP-1 en MRP-II en richten zich voornamelijk op het af
stemmen van de verschillende produktie-afdelingen en voorraden in één bedrijf. JIT 
besteedt aandacht aan de gehele voortbrengingsketen en is in die zin niet alleen ge
richt op interne integratie. In de praktijk is echter de toepassing (nog) vaak beperkt 
tot de interne optimalisatie. 

Alvorens op deze concepten dieper in te gaan, wordt de problematiek bij de klassieke 
logistieke besturing beknopt beschreven (paragraaf 2.3.1 ). Daarbij wordt tevens toe
gelicht waarom de behoefte ontstond aan interne integratie. Vervolgens komen de 
concepten MRP-1, MRP-11 en JIT aan de orde (respectievelijk paragraaf 2.3.2 en 
2.3.3). 

2.3.1 Van klassieke besturing naar interne integratie 

In de klassieke besturing kan men twee typen onderscheiden. Het eerste concept, aan
geduid met termen als 'programmabesturing', 'feed-forward besturing' en 'push-con
cept', maakt vooraf een planning voor de stappen die doorlopen moeten worden om 
een produkt te fabriceren. Hier is sprake van een werkorder met daarop aangegeven 
de route die langs de verschillende bewerkingsstations moet worden doorlopen. Dit 
type besturing is karakteristiek voor een 'job-shop' produktiesituatie. 
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Het tweede klassieke besturingstype is de zogenoemde voorraadbesturing, ook wel 
'feed-backward besturing' of 'pull-concept' genoemd. Hierbij is sprake van 'decen
trale besturing', in die zin dat elke produktie-afdeling in de voortbrengingsketen 
wordt aangestuurd door de volgende produktie-afdeling stroomafwaarts in de keten. 
Een produktie-afdeling zal bij een onderschrijding van het voorraadniveau voor com
ponenten een bestelling plaatsen bij de stroomopwaarts gelegen produktie-afdeling. 
Deze zal zorgdragen voor de fabricage en levering van de benodigde componenten. 
Het moment van bestellen hangt af van de gehanteerde bestelregel: 
• ofwel periodieke controle of het bestelniveau is gepasseerd; 
• ofwel directe bestelling wanneer het bestelniveau is bereikt. 

Op zo'n bestelmoment kan een vaste seriegrootte of een aanvulling tot een bepaald 
voorraadniveau worden bijbesteld. Zo is het zogenoemde 'two-bin systeem' een veel 
gebruikte methode om de voorgaande produktie-afdeling in de keten aan te sturen. 
Componenten worden op voorraad gelegd in twee dozen (Engels: bins ). Er worden 
slechts onderdelen genomen uit één van de twee bins. Op het moment dat deze bin 
leeg is, wordt het bestelformulier uit de bin of de bin zelf opgestuurd naar de afdeling 
die de betreffende component maakt. Deze zal de lege bin met een tevoren vastgestel
de hoeveelheid vullen en terugplaatsen bij de verbruiker. Wanneer de verbruiker de 
tweede bin leeg heeft zal deze worden teruggestuurd en gebruikmaken van de nieuw 
geplaatste bin. ' 
Beide besturingstypen worden gekenmerkt door een aantal nadelen. De programma
besturing is bij meerdere produktie-afdelingen en een groot aantal werkorders vanuit 
planningsoogpunt complex. De planning van de vele werkorders wordt bemoeilijkt 
door de vele routemogelijkheden en de noodzakelijke beheersing van de werklast per 
bewerkingseenheid. De niet-optimale plannen leiden vooral bij hoge bezetting al snel 
tot overbelasting van bepaalde werkstations en dus tot lange wachtrijen voor bewer
kingseenheden en uiteraard lange en moeilijk voorspelbare doorlooptijden. 

De voorraadbesturing heeft als nadeel dat de marktinformatie slechts langzaam door 
de keten wordt doorgegeven. In de klassieke besturing worden op grond van 'econo
mies-of-scale' grote series gehanteerd. Dit leidt tot opslingereffecten omdat, indien 
bijvoorbeeld de marktvraag sterk toeneemt, dit stap voor stap wordt doorgegeven in 
de keten. Zo zal een produktie-afdeling deze toegenomen marktvraag doorgeven door 
het vroeger bestellen van een nieuwe serie, omdat het bestelniveau sneller onder
schreden wordt. Pas enige tijd later zal deze toeleverende produktie-afdeling op zijn 
beurt een bestelling plaatsen aan de produktie-afdeling meer stroomopwaarts in de 
keten, namelijk op het moment dat zijn bestelniveau wordt onderschreden. In het ge
val hij al net besteld had, duurt het enige tijd (totdat wederom het bestelniveau wordt 
onderschreden) voordat de 'vervroegde' bestelling door wordt gegeven. Een identie
ke redenering geldt in geval van een afname van de marktvraag. De verschillende 
produktie-afdelingen hebben bovendien de neiging om bij toenemende marktvraag 
extra te bestellen omdat wellicht sprake is van een markttrend. Dit leidt bij meerdere 
produktie-afdelingen in een keten tot opslingereffecten zelfs bij een stabiele markt
vraag (iie van Aken (1978)). 
Beide typen besturing worden gekenmerkt door een aantal nadelen. Bij de voorraad
besturing leidt de complexe planning tot niet-optimale plannen met lange moeilijk 
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voorspelbare wachtrijen en doorlooptijden. Bij de programma-besturing leiden de 
hoge series tot hoge voorraden en opslingereffecten. Bij beide typen wordt hierdoor 
de marktinformatie slecht doorgegeven in de keten. 

Figuur 2.1 De aansturing van de produktie volgens het MAP-concept (volgens Brevé (1988)) 

Figuur 2.2 De aansturing van de produktie volgens het JIT-concept (volgens Brevé (1988)) 

In het bijzonder in de jaren '70 zijn concepten ingevoerd die trachten deze nadelen te 
ondervangen door: 
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• de keten beter te beheersen door het verbeteren van de planning met automatische 
ondersteuning en het snel doorgeven van de produktie-opdrachten aan alle pro
duktie-afdelingen in de gehele keten (MRP-filosofie). Bij deze oplossingsrichting 
wordt dus een overkoepelende planningsfunctie gecreëerd, wat nauw aansluit bij 
de programmabesturing, zoals is weergegeven in figuur 2.1; 

• de keten zo flexibel in te richten dat de seriegrootte sterk verkleind kan worden 
(gedeelte van de JIT-filosofie); de aansturing van de produktie sluit nauw bij de 
voorraadbesturing en ondervangt de nadelen door verkleining van de seriegrootte 
(zie figuur 2.2). 

In de volgende paragrafen worden de twee oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. 

2.3.2 Material Requirements Planning (MRP-1) en 
Manufacturing Resources Planning (MRP-11) 

Material Requirements Planning (MRP-1), in Nederlandse termen de materiaalbe
hoefteplanning, is erop gericht om de produktie van de verschillende componenten, 
halffabrikaten en eindprodukten op elkaar af te stemmen, rekening houdend met de 
materialen in de buffers en voorraden. Doel is het realiseren van minimale voorraden, 
terwijl de benodigde onderdelen voor produktie van componenten, halffabrikaten en 
eindprodukten op tijd aanwezig zijn. Uitgangspunt voor de materiaalbehoefteplan
ning is het te produceren aantallen eindprodukten. MRP-1 berekent het aantal te pro
duceren of in te kopen componenten, halffabrikaten en geplande produkten op grond 
van de stuklijst en rekening houdend met bestaande voorraden, werk-in-voorraad, 
normen voor seriegroottes, onderhanden werk, produktie- en inkoopdoorlooptijden. 

MRP-I beschouwt het afstemmen van de verschillende produktie-afdelingen middels 
het materiaalbehoefteplan (dat wil zeggen het plan voor het vrijgeven van werkor
ders) en de daarmee gepaard gaande registratie en informatieverwerking als hoofd
probleem. In het bijzonder bij bedrijven die de basisstructuur 'Maak op voorraad' 
(Engels: Make to Stock) en 'Assembleer op klantenorder' (Engels: Assemble-to-Or
der) hanteren, is het essentieel dat bij het maken van het werkorder-vrijgaveplan de 
informatie over klantenorders zo snel mogelijk beschikbaar is. Vervolgens moeten de 
consequenties van deze gegevens zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ver
schillende produktie-afdelingen in de keten. Gebruikmakend van informatie uit alle 
voorraadpunten en de marktvraag tracht men door toepassing van MRP-1 de keten 
centraal aan te sturen en te beheersen. In dit opzicht is MRP-1 een vorm van interne 
integratie. 

In de MRP-literatuur is soms sprake van overschatting van de toepasbaarheid van het 
MRP-concept. Enige nuancering is daarom op z'n plaats. Bepaalde goederen kunnen 
ook in een buyers' market en bij het huidige logistiek beleid beter op klassieke wijze 
aangestuurd worden, zonder 'zware' centrale MRP-planning. Te denken valt aan 
goedkope weinig volumineuze, veelgebruikte goederen. Immers, deze produkten zijn 
relatief goedkoop op voorraad te houden, met weinig risico incourant. 
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Naast het principe van interne integratie heeft MRP-I ook opgang gemaakt door de 
beschikbaarheid van bijbehorende informatiesystemen. Deze software maakt het mo
gelijk grote hoeveelheden gegevens bij de uitvoering van de produktieplanning te 
verwerken. Daardoor wordt het mogelijk om een groot aantal verschillende eindpro
dokten te plannen, aan te sturen en te produceren. Een dergelijk informatie-intensief 
proces in een kort tijdsbestek is zonder computer-ondersteuning niet mogelijk. 
Verschillende softwarepakketten zijn beschikbaar die de materiaalbehoefteplanning 
ondersteunen. Deze beschikbaarheid van standaardpakketten leidde tot een wijd ver
breide toepassing van MRP-I. 

Door de geautomatiseerde verwerking is het ook mogelijk om de materiaalbehoefte
planning frequenter uit te voeren. In het extreme geval kan men na iedere wijziging 
in de marktvraag een nieuwe materiaalbehoefteplanning uitvoeren. 

Nadeel van een dergelijke hoogfrequente toepassing van MRP-I is de grote nervosi
teit. Een frequent wijzigende marktvraag leidt tot voortdurende wijzigingen in het 
produktieplan, de zogenoemde 'reschedule' -boodschappen. Produktie-afdelingen 
krijgen steeds wijzigende orders en plannen binnen. De produktie-afdelingen hebben 
vaak grote moeilijkheden om deze wijzigingen te volgen. 

Een belangrijk nadeel van MRP-I is dat de nadruk alleen op de materiaalbehoeften 
ligt, waarbij een toetsing ontbreekt of het voorgestelde produktieplan vanuit capaci
teitsoogpunt realiseerbaar is. Vooral bij een beperkte capaciteit ontstaan voor produk
tie-afdelingen problemen om de produktieorders uit te voeren. 

Om tegemoet te komen aan deze bezwaren is de materiaalbehoefteplanning verder 
uitgebreid tot Manufacturing Resources Planning (MRP-II). In MRP-II heeft men ex
tra functies gedefinieerd ten opzichte van MRP-1. Enkele functies die voorafgaan aan 
MRP-I dienen te garanderen dat het werkorder-vrijgaveplan realistisch is voor zowel 
capaciteiten als materialen. In MRP-11 is de basis voor de materiaalbehoefteplanning, 
het Master Production Schedule (MPS), in het Nederlands HoofdProduktiePlan 
(HPP) en niet de marktvraag zoals bij MRP-1. In het MPS wordt per eindprodukt 
vastgelegd in hoeverre de vraag uit de markt wordt beantwoord. Bovendien wordt 
een grove capaciteitsloets (Engels: Rough-cut Capacity Planning) uitgevoerd. Door 
het toepassen van het MPS is in feite een tussenschakel ingebouwd tussen de markt
vraag en de materiaalbehoefteplanning. Het MPS wijzigt minder frequent, wat leidt 
tot minder wijzigingen in de materiaalbehoefteplanning. Oftewel, het MPS dempt de 
frequente wijzigingen in de marktvraag, met als gevolg een minder nerveus systeem. 
Daarnaast moet het MPS passen binnen een geaggregeerd plan, in figuur 2.3 aange
geven met de term 'Production Planning'. In de production planning zijn capaciteiten 
en kritische materialen op langere termijn gepland. Beide functies, production plan
ning en MPS, worden afgestemd met het verkoopplan (Engels: Demand Manage
ment). 

Bij MRP-11 zijn bovendien na de materiaalbehoeftenberekening nog enkele functies 
toegevoegd voor het vrijgegeven van orders naar de werkvloer en toeleveranciers. 
Het betreft hier met name een meer gedetailleerde check op het capaciteitsas peet. 
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Figuur 2.3 Het MA P-Il-raamwerk 

Ook aan het hanteren van het MPS kleven nadelen. Het verminderen van de nervosi
teit heeft als consequentie dat de marktvraag minder gevolgd wordt. Met andere 
woorden, MRP-11 vermindert wel de nervositeit, maar leidt tevens tot een meer rigide 
en inflexibel systeem. Men kan natuurlijk het MPS frequenter wijzigen om toch de 
marktvraag te volgen, maar dat leidt dan uiteraard weer tot nervositeit. 

MRP-1 en MRP-11 hebben het mogelijk gemaakt om de produktvariëteit te laten toe
nemen, door het 'informatie- en planningsprobleem' met informatiesystemen te on-
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dersteunen. Immers, de toegenomen produktvariëteit leidt tot een complexe produk
tiebeheersing en volumineuze informatiestromen. De behoefte bestaat om de wijzi
gingen in de marktvraag snel centraal te verwerken in het produktieplan en de materi
aalbehoefteplanning, en vervolgens direct door te geven aan de verschillende produk
tie-afdelingen in de keten. Dit is de kracht van de informatiesystemen van MRP-1 en 
MRP-II. 

Daartegenover staat dat de MRP-filosofie gericht is op efficiency en op grond daar
van grote series hanteert om de machinebezetting economisch verantwoord te laten 
zijn. Daarnaast wordt in de praktijk - overigens ten onrechte - bij de materiaalbehoef
tenberekening veelal uitgegaan van een 'worst-case'-benadering. Zo worden bijvoor
beeld de gehanteerde uitvalpercentages, produktietijden en mate van afwezigheid van 
personeel (ziekte of vrije dagen) conservatief ingeschat om in bijna alle gevallen toch 
te kunnen voldoen aan de planning. Dit leidt tot hoge veiligheidsvoorraden, lange 
doorlooptijden en grote series. 

2.3.3 Just-In-Time {JIT) 

Net als MRP-I en MRP-II tracht JIT een oplossing te bieden voor het probleem van 
de omvangrijke voorraden en wachtrijen in de keten die zo karakteristiek is voor de 
klassieke besturing. MRP-1 en MRP-11 trachten deze problemen op te lossen door een 
complexe centrale planning, ondersteund door automatische gegevensverwerking. 
JIT daarentegen tracht deze tijdvertraging aan te pakken door het opzetten van een 
overzichtelijk flow-produktiesysteem met kleine seriegroottes en een eenvoudige be
heersing. 

In een buyers' market trachten aanbieders door het aanbieden van produktvariëteit, 
korte levertijden en frequente produktvernieuwing een concurrentievoordeel te beha
len om zo verzekerd te zijn dat het geproduceerde ook daadwerkelijk wordt verkocht. 
Het op voorraad houden van alle mogelijke varianten is echter zeer kostbaar. De JIT
filosofie geeft een alternatief voor de eerder geschetste produktiefilosofie. Net als bij 
MRP-I en MRP-11 wil de JIT-filosofie de ontwikkelingen in de marktvraag zo snel 
mogelijk volgen. JIT ziet echter niet zozeer de informatie-intensiteit van de produk
tieplanning als het hoofdprobleem, maar veel meer de slechte fabrieksinrichting en de 
grote series die leiden tot een lange doorlooptijd vanaf de produktie van componen
ten, via produktie van halffabrikaten tot eindprodukten, tot en met het beschikbaar 
stellen van de eindprodukten in de rnarkt. Belangrijkste doel van de JIT-filosofie is 
het verlagen van de seriegrootte door een betere fabrieksinrichting. Overigens be
pleitte ook Burbidge bijvoorbeeld al aan het einde van de jaren '60 het streven naar 
een 'seriegrootte 1 '. Op deze wijze kan men aansluitend bij de marktvraag produce
ren, met als gevolg lagere (tussen)voorraden. 

Bij lange steltijden zal de seriegrootte groot moeten zijn om zodoende de steltijd over 
meer produkten te verdelen. Daarom moet volgens de JIT-filosofie de steltijd verkort 
worden. Dus geen investering in voorraden, maar investering in reductie van steltij
den. Dit kan worden bereikt door het invoeren van een flow-produktie, waarbij men 

38 



verschillende varianten van een familie van produkten (mix-flexibiliteit) snel door el
kaar heen kan produceren. De functionele layout die veel fabrieken kenmerkt, voldoet 
hier niet aan. Vandaar dat de JIT-filosofie een flow-produktie nastreeft. 

Ook voor wat betreft het toekennen van veiligheden - veiligheidstijd en veiligheids
voorraad - vormen grote series een handicap. Bij de klassieke theorie vindt toeken
ning dynamisch plaats, in die zin dat bij een grote toename van de marktvraag de vei
ligheid tevens naar boven werd bijgesteld. Dit principe tezamen met de grote series 
versterkt nog eens het eerder genoemde opslingereffect in de keten. Vandaar dat JIT 
in het ideale geval de ingebouwde veiligheden wil elimineren. 

JIT beantwoordt de problemen van de klassieke theorie door het stelselmatig reduce
ren van de voorraden. Dit doet men enerzijds door het inrichten van een eenvoudig 
beheersbare flow-produktie met flexibele machines zodat kleine series mogelijk zijn, 
waardoor in de verhouding van de marktvraag geproduceerd kan worden. Anderzijds 
tracht men door het reduceren van veiligheden en stel tijden, de voorraden en de serie
grootte te verlagen. 
Het doel is te komen tot een korte produktiedoorlooptijd van componenten tot en met 
de beschikbaarheid van de goederen in de markt In feite lost JIT het probleem van de 
tijdvertraging uit de klassieke besturing niet op door het uitvoeren van ingewikkelde 
planningen en dergelijke, maar door het flexibel inrichten van de produktie en door 
de verschillende produktie-afdelingen optimaal op elkaar af te stemmen met als resul
taat een eenvoudig beheersbare flow. Voor wat dit betreft sluit JITaan bij het streven 
naar interne integratie. Door de eenvoud van de beheersing is er veel minder behoefte 
aan 'zware' centrale planning zoals bij MRP-11. De informatieoverdracht verloopt 
nog altijd van produktie-afdeling naar produktie-afdeling, zoals weergegeven in fi
guur 2.2. In Schoenberger (1982) en Shingo (1985) wordt JIT uitgebreid besproken. 

2.3.4 Samenvatting 

Zowel MRP-1, MRP-II als JIT trachten een antwoord te geven op het probleem van 
de tijdvertraging uit de klassieke besturing en trachten de mogelijkheid te bieden 
meer flexibel en sneller te reageren op marktwensen. 

MRP-I en MRP-II leggen de nadruk op het goed beheersen van het produktieproces, 
door het centraal plannen en het vandaar uit snel doorgeven van de werkorders aan de 
verschillende produktie-afdelingen. Met informatiesystemen wordt de produktieplan
ning ondersteund, met name gericht op de materiaalbeschikbaarheid. 

JIT daarentegen benadrukt het goed inrichten van de produktie. JIT hanteert de voor
raadbesturing of pull-principe; de informatieoverdracht van marktinformatie wordt 
dus van produktie-afdeling naar produktie-afdeling doorgegeven (zie figuur 2.2). De 
marktinformatie wordt snel door de keten doorgegeven door reductie van de door
looptijd vanaf fabricage van componenten tot beschikbaarstelling van goederen op de 
markt Dit wordt gerealiseerd door kleine seriegroottes en lage buffervoorraden, mo
gelijk gemaakt door een flexibel produktieapparaat met korte steltijden. 
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Zowel MRP-1 en MRP-II als JIT kunnen als representanten van het streven naar inte
gratie bezien worden. Het integraal afstemmen van de interne produktie-afdelingen 
wordt echter op een andere wijze nagestreefd: 
• MRP-1 en MRP-II door een betere beheersing van de produktieplanning; 
• JIT door een betere inrichting van het produktieproces zelf. 

Kort en bondig, MRP kiest voor planning en informatiseren, JIT voor het (her)orga
niseren met als doel een flexibel primair proces. 

2.4 De relatie toeleverancier - afnemer 

Gezien de focus en probleemstelling van dit boek zijn we vooral geïnteresseerd in ex
terne toepassing van de zojuist beschreven concepten tussen toeleverancier en afne
mer, en de bijbehorende communicatie. 

Eerst wordt de relatie toeleverancier - afnemer besproken als de afnemer respectieve
lijk MRP-1 en MRP-II gebruikt en vervolgens als de afnemer JIT toepast. Ook wor
den enige opmerkingen geplaatst over de situatie waarin de toeleverancier deze con
cepten toepast. 

2.4.1 De relatie toeleverancier- afnemer bij MRP-1 en MRP-11 

De MRP-filosofie beschouwt de toeleverancier in logistiek opzicht als een interne af
deling en hanteert dus vaste levertijden. Gezien de conservatieve aannamen voor het 
berekenen van de levertijd die men in de praktijk vaak gehanteerd ziet (hoge uitval
percentages, hoge mate van ziekte en vrije dagen, e.d.), is de gebruikte levertijd in de 
materiaalbehoefteberekening meestal lang. 
Voor de 'externe levertijd' wordt dit nog versterkt doordat: 
• de communicatie-doorlooptijd (het doorgeven van de wijzigingen) groter is; 
• de grotere afstanden die: 

het onderhandelen en afstemmen moeilijker maken; 
de transportkosten verhogen en daardoor de seriegrootte; dit leidt tot een meer 
nerveuze of 'stootsgewijze' aansturing van de toeleverancier; 

• een 'material manager' ontbreekt die inzicht heeft in de vraag van de verschillen
de afdelingen en op grond daarvan prioriteiten kan stellen. Voor de toeleverancier 
is de relatie met een material manager van de afnemer heel anders dan voorde in
terne afdeling: 

de material manager kan de toeleverancier niet dwingen snel te leveren; 
het formele karakter van een externe relatie maakt het moeilijker af te wijken 
van de vaste levertijd, terwijl de flexibiliteit veelal aanwezig is (MRP hanteert 
immers een te conservatieve schatting van de levertijd); 

• een toeleverancier meer klanten heeft, waardoor vaak sterke wisselingen optreden 
in de capaciteitsbezetting, aangezien al zijn klanten bestellingen plaatsen conform 
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Figuur 2.4 Toeleverancier en afnemer die beiden MRP-11 gebruiken 
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de veranderingen in de marktvraag. De afnemer heeft bovendien geen enkel in
zicht in de capaciteitsmogelijkheden van de toeleverancier bij het vaststellen van 
de bestellingen en kan daarom geen capaciteits-cheek (Rough Cut Capacity Plan
ning in MRP-II) uitvoeren zoals bij de interne afdelingen. In vele beschouwingen 
over MRP-II wordt gesteld dat de afnemer bij het opstellen van zijn MPS reke
ning moet houden met de capaciteitsmogelijkheden van de toeleverancier. In 
softwarepakketten zijn echter geen faciliteiten voorhanden om de terugkoppeling 
(feedback) van de toeleverancier juist te verwerken (zie proefschrift Giesberts 
(1993)). 

Daarom hanteert de toeleverancier een lange levertijd en wordt deze door de afnemer 
in zijn materiaalbehoefteberekening gebruikt. Wanneer de afnemer een kortere lever
tijd kan afdwingen, leidt dit voor de toeleverancier tot het aanhouden van hoge voor
raden. Gevolg van deze lange en vaste levertijd is een sterk vertraagde reactie op wij
zigingen in de markt. 

Toepassing van met name MRP-11 in een keten is bovendien niet altijd realiseerbaar. 
Het MPS geeft aan wat de markt geleverd krijgt. Een toeleverancier die op dezelfde 
manier zijn MPS gebruikt past echter niet in het concept van de afnemer. Immers, de 
toeleverancier kan in zijn MPS vastleggen dat een afnemer iets later, of iets minder of 
zelfs niets ontvangt. Het MRP-II-informatiesysteem van de afnemer heeft daar pro
blemen mee, omdat zijn MRP-II-informatiesysteem a priori aanneemt dat de toele
verancier in principe altijd levert. 
Samengevat, de informatiesystemen gebaseerd op de MRP-filosofie bieden weinig 
ondersteuning voor afstemming met de toeleverancier. Voor MRP-II leidt dit tot de 
situatie weergegeven in figuur 2.4. De afnemer stelt een MPS op en vervolgens wordt 
de materiaalbehoefteplanning uitgevoerd met als resultaat bestellingen op detailni
veau; deze bestellingen op detailniveau zijn invoer voor het MPS en de materiaalbe
hoefteplanning van de toeleverancier. De aanwezige flexibiliteit bij toeleverancier en 
afnemer wordt niet gebruikt door het hanteren van vaste levertijden en grote series, 
en het ontbreken van afstemming. Intern is de material manager degene die de af
stemming verzorgt door het afwegen van prioriteiten en beslissingen kan nemen voor 
alle interne afdelingen. Extern ontbreekt een dergelijke functionaris. De bedrijfsgrens 
tussen een toeleverancier en een afnemer leidt daarom tot extra voorraden en tijdver
traging in het doorgeven van de marktvraag in de keten wanneer een afnemer de 
MRP-filosofie toepast. 

2.4.2 De relatie toeleverancier- afnemer bij JIT 

Het KANBAN-systeem is een veel gebruikte vorm van communicatie tussen afnemer 
en toeleverancier bij JIT. Met fysieke kaartjes, transport- en produktie-kanbans ge
noemd, wordt de communicatie zowel tussen de verschillende interne produktie-afde
lingen als met de externe toeleveranciers van de keten gerealiseerd. Het kanban-sys
teem is gebaseerd op een 'pull' -principe, dat wil zeggen dat op basis van de verbruik
te componenten nieuwe aanvoer wordt geregeld. De aanvulling van onderdelen vindt 
plaats op basis van het feitelijk gebruik. Wanneer een nieuwe emballage-eenheid van 
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een bepaald type onderdeel wordt aangebroken, wordt de transport-kanban van de 
emballage teruggestuurd naar de plaats waar het betreffende onderdeel wordt gefabri
ceerd. Daar geldt het als een opdracht om opnieuw een volle emballagehoeveelheid te 
transporteren naar de verbruiksplaats. Het verbruik bij de afnemende processen be
stuurt dus het transport. 
De aansturing van het produktietraject verloopt vergelijkbaar. Op de emballagebak
ken met geproduceerde onderdelen bevindt zich de produktie-kan ban. Zodra de trans
port-kanban terugkomt van het afnemende proces, wordt deze transport-kanban op de 
beschikbare emballagebak met onderdelen bevestigt en meegenomen naar het afne
mende proces. De produktie-kanban wordt van deze emballagebak verwijderd en gaat 
terug naar het begin van het betreffende produktietraject Daar fungeert deze als een 
nieuwe produktieopdracht (zie figuur 2.5). 
Door de eenvoudige beheersing en de toepassing van de kanhans verloopt de aanstu
ring van de aanvoer van componenten als het ware automatisch, zonder planningssys
temen. Het kanban-systeem wordt niet alleen toegepast voor de aansturing van de in
terne afdelingen maar ook voor de externe toeleveranciers (zie figuur 2.5). Kanban 
lijkt in deze veel op het eerder genoemde 'two bin systeem'. 

In tegenstelling tot MRP-11, is het kanban-systeem consistent toepasbaar in een keten 
van opeenvolgende afnemer-toeleverancier-relaties. De vraag uit de markt bepaalt de 
produktie-mix en het produktievolume in de hele keten. Elke produktie-afdeling in de 
keten levert aan de volgende produktie-afdeling in eenzelfde ritme als de vraag uit de 
markt. De mix van de kanhans voor de verschillende componenten verandert indien 
de marktvraag wijzigt. Dit zelfde geldt voor de kanhans die de toeleverancier krijgt, 
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Figuur 2.5 Produktiebeheersing volgens het kanban-systeem 
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de verhouding en het aantal wijzigt ook afhankelijk van het aantal verschillende com
ponenten die hij toelevert. Gezien de wijdverbreide toepassing van JIT in combinatie 
met kanban zal in het navolgende bij de beschrijving van de JIT-situatie hiervan uit
gegaan worden. Uiteraard kan men de informatie-uitwisseling ook met andere com
municatiemiddelen dan kanbans uitvoeren. 

Het kanban-systeem is ontstaan bij Toyota in Japan. Bij toepassing van kanban buiten 
het Toyota-conglomeraat in Japan traden echter problemen op. De situatie bij Toyota 
verschilde op de volgende punten van de Europese situatie: 
• De Japanse toeleverancier levert vaak aan slechts één grote afnemer en moet 

dientengevolge zijn produktie geheel afstemmen op diens produktie. De Europese 
toeleverancier levert aan meer afnemers en zal daarom erg moeilijk de mix van de 
verschillende afnemers kunnen volgen. Dat er geen 'stabiele mix' is, wordt onder 
andere veroorzaakt door het feit dat iedere afnemer een eigen basisperiode (1 0 
werkdagen, 4 weken, 1 maand, ... ) hanteert; 

• De Japanse toeleverancier is sterk afhankelijk van de afnemer waar hij het groot
ste deel van z'n omzet realiseert; hij zal zich daarom noodgedwongen flexibel op
stellen om zijn omzet te verzekeren. De Europese toeleverancier kan zich 
onafhankelijker opstellen omdat het verlies van een afnemer niet het einde van 
zijn bedrijf hoeft te betekenen; 

• De geografische spreiding van de toeleveranciers is in Japan relatief gering, de 
meeste toeleveranciers bevinden zich in een beperkte omtrek van de afnemer, dit 
in tegenstelling tot de situatie in Europa. Daardoor treedt slechts een relatief ge
ringe tijdvertraging op, namelijk de transporttijd van de componenten naar de af
nemer en niet te vergeten de transporttijd van de kanban terug naar de 
toeleverancier. De toeleverancier van Toyota levert immers enkele keren per dag. 
De geografische spreiding dwingt de Europese afnemers tot extra aandacht voor 
het optimaliseren van het transport(netwerk) om de transportkosten binnen de 
perken te houden; 

• Aan de toeleverancier worden identieke eisen gesteld als aan een interne afdeling: 
nul fouten (elke fout leidt tot produktiestilstand) en stipt aanleveren (te laat bete
kent direct produktiestilstand, te vroeg kan niet want er zijn geen opslagmogelijk
heden door de beperkte voorraadruimte). Deze eisen zijn door Europese afnemers 
nog niet in die mate geadopteerd als door hun Japanse collega's. 

Bovenstaande punten verklaren de moeilijkheden die Europese toeleveranciers onder
vinden bij toepassen van kanban in hun eigen produktie. Om toch te kunnen voldoen 
aan de vraag van afnemers worden door de toeleverancier toch voorraden aangehou
den, wat weer leidt tot tijdvertraging in de keten. 

2.4.3 Conclusie 

Bij MRP-1, MRP-II en JIT worden de externe toeleveranciers aangestuurd of het in
terne afdelingen zijn. Er is alleen indirect aandacht aan de relatie met externe toele
veranciers. Men kan spreken van éénrichtingcommunicatie tussen toeleverancier en 
afnemer. De afnemer geeft bestellingen door aan de toeleverancier. De toeleverancier 
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moet deze leveren op de datum en in de hoeveelheid zoals aangeduid. De levertijd is 
in deze opzet een star begrip, in die zin dat in de praktijk een relatief lange levertijd 
gehanteerd wordt in MRP om ook in 'worst-cases' verzekerd te zijn van toelevering. 
Bovendien is de seriegrootte die naar externe toeleveranciers wordt gehanteerd extra 
groot door de hogere transportkosten. Dit leidt tot 'stootsgewijze' grote bestellingen. 
Een material manager ontbreekt die de aanwezige flexibiliteit weet te gebruiken. 
'Worst cases' komen slechts incidenteel voor, dus in veel gevallen is de levertijd niet 
w star. Deze starre levertijd leiq.t tot hoge voorraden bij toeleverancier of afnemer, 
afhankelijk van de machtsverdeling. Het ontbreekt in de MRP-informatiesystemen 
aan afstem-mechanismen met externe toeleveranciers. 

Ook bij JIT doet zich het afstemmingsprobleem voor. Immers, bij toepassing van het 
kanban-principe is 'de eindlijn leading' en dicteert stroomopwaarts in de keten. 
Kortom, de concepten voor integratie, die hetzij de nadruk leggen op beheersing, het
zij op een goede inrichting, ondersteunen slechts ten dele de afstemming met de toe
leverancier. 
De hoofdstukken 5, 6 en 7 belichten de noodzakelijke samenwerking en afstemming 
tussen toeleverancier en afnemer en de rol van informatiesystemen hierbij. 

2.5 Samenvatting 

Zowel in de markt, als in de logistiek en de techniek hebben zich ontwikkelingen 
voorgedaan die elkaar wederzijds versterkt hebben. 
De ontwikkeling in de markt wordt gekenmerkt door 'een overgang van een sellers' 
market naar een buyers' market'. 
Het logistieke beleid van veel ondernemingen is gewijzigd waarbij het KOOP 
stroomopwaarts wordt verschoven. Hierdoor werd het mogelijk klantspecifieke pro
dukten te produceren, met een gelijkblijvende of zelfs kortere levertijd. Dit bleek een 
succesvol middel om zich in de buyers' market te onderscheiden van concurrenten en 
de omzet te consolideren of te vergroten. 
Tot slot heeft de techniek, met name de krachtige computerapparatuur en het beschik
baar komen van softwarepakketten van produktiebeheersing, bijgedragen aan de ver
spreiding van concepten - wals MRP-I en MRP-II uit de logistiek. De resultaten 
van de nieuwe logistieke concepten (grotere produktvariëteit en kortere levertijd) 
hebben door hun succes in de markt, op hun beurt de ontwikkeling van meer softwa
repakketten voor produktiebeheersing sterk gestimuleerd. 

Met de klassieke logistieke besturing is het moeilijk om klantspecifieke produkten 
met korte levertijd te produceren. De oorzaken hiervan zijn: 

1 bij de programmabesturing leidt de complexe planning tot niet-optimale plannen 
wat weer leidt tot lange wachtrijen en doorlooptijden; 

2 bij de voorraadbesturing leiden de hoge series tot opslingereffecten en ingebouw
de veiligheden. 
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Twee oplossingsrichtingen zijn behandeld die deze problematiek aanpakken. Beiden 
zijn (mede)gericht op een optimaal resultaat van de gezamenlijke afdelingen van een 
bedrijf, ook wel interne integratie genoemd. 
De eerste oplossingsrichting is gebaseerd op het integraal en 'top-down' beheersen 
van het voortbrengingssproces. Centrale produktieplanning en software-ondersteu
ning is nodig om tegemoet te komen aan het probleem van de complexe planning, die 
karakteristiek is voor de voorraadbesturing. Representanten van deze oplossingstich-
ting zijn de concepten MRP-1 en MRP-11. · 

De tweede oplossingsrichting, met als representant JIT, streeft naar een lage serie
grootte en inrichting van een eenvoudig beheersbare flow-produktie die de communi
catie langs de verschillende produktie-afdelingen naar de markt versnelt JIT poogt 
door het goed inrichten van het produktieproces de communicatie te versnellen en de 
behoefte aan 'zware' centrale beheersing te vermijden. 
Beide oplossingsrichtingen proberen door een integrale aanpak een optimaal be
drijfsresultaat te behalen. Wat dit betreft zijn beide richtingen exponenten van het 
streven naar interne integratie. 

De zojuist genoemde oplossingsrichtingen gaan er stilzwijgend vanuit dat toeleveran
ciers meewerken. Er bestaat slechts ten dele ondersteuning voor afstemming met de 
externe toeleveranciers. De aanwezige flexibiliteit wordt meestal niet gebruikt door 
het hanteren van starre, relatief lange levertijden. De afstand en formele relatie leiden 
tot grotere transportseries, met als gevolg grotere 'stootsgewijze' bestellingen. Dit 
leidt tot hoge voorraden bij toeleverancier en/of afnemer. Een material manager die 
de afstemming intern realiseert ontbreekt voor de externe toeleverancier. 

Om aan deze tekortkomingen tegemoet te komen onstaan nieuwe concepten die wel 
rekening houden met de mogelijkheden van de toeleverancier en aandacht besteden 
aan de samenwerking tussen toeleverancier en afnemer. Het ontwikkelen van een the
oretische ondergrond voor deze nieuwe concepten in wisselwerking met de praktijk 
vormt de kern van de bijdrage van dit boek. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op inge
gaan. 
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3 Ontwikkelingen in de samen
werking toeleverancier -
afnemer 

In hoofdstuk 2 is de wisselwerking besproken tussen de ontwikkelingen in de markt 
en de opkomst van nieuwe logistieke concepten. Eenzelfde wisselwerking is te signa
leren tussen de marktontwikkelingen en de samenwerking tussen toeleverancier en 
afnemer. 
In de logistieke literatuur wordt relatief weinig aandacht besteedt aan de afstemming 
tussen toeleverancier en afnemer in vergelijking met de beschikbare literatuur over de 
interne afstemming en integratie. Vandaar dat in het volgende ook gebruik wordt ge
maakt van ideëen die beschreven zijn vanuit het perspectief van één organisatie, maar 
ook toepasbaar zijn voor de afstemming tussen twee organisaties. Verder wordt aan 
de hand van de literatuur beschreven wat intensieve samenwerking betekent. 
Twee bekende concepten, 'Lean Supply' en 'Value Added Partnership', zullen als 
toelichting hierop uitgebreider worden beschreven. 
Intensievere samenwerking tussen toeleverancier en afnemer stelt hogere eisen aan de 
communicatie dan bij traditionele samenwerking het geval is. Aan de hand van de 
theoriëen van Galbraith (zie Galbraith (1973)) zullen de mogelijke reacties op deze 
hogere communicatie-eisen toegelicht worden. 

3.1 Achtergronden van de trend naar intensieve 
samenwerking 

Broersma (1991) constateert soortgelijke trends als in hoofdstuk 2 zijn beschreven: 
• De produktlevenscyclus is sterk verkort; de snelle technologische ontwikkelingen 

maken het mogelijk dat steeds nieuwe produkten gefabriceerd worden. Een voor
beeld: tijdens de strijd om het wereldleiderschap van de markt voor motorfietsen 
tussen Yamaha en Honda begin jaren tachtig werden door Honda meer dan 113 
modellen in anderhalf jaar geïntroduceerd, wat erop neerkwam dat het gehele as
sortiment tweemaal werd vernieuwd (zie Stalk (1988)); 
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• Afnemers, zowel industriele als consumenten, ste~len steeds hogere eisen aan het 
produkt, de levertijd, de dienstverlening, etc.; 

• De afzetmarkten worden meer en meer mondiaal. 

Broersma vat de nieuwe eisen van de markt samen met de kernwoorden snelheid en 
flexibiliteit. 
In het algemeen is de reactie van industriële producenten op deze trends het concen
treren op de meest krachtige kernactiviteiten en know-how, om de snelle ontwikke
lingen in dit 'kerngebied' te kunnen volgen of mede vorm te geven. Activiteiten bui
ten het kerngebied worden in principe aan derden overlaten. De producent kan zich 
nu volledig specialiseren op het kerngebied en zijn koploperschap veiligstellen. Bo
vendien kan voor bijkomende functies gebruik gemaakt worden van de grote know 
how bij gespecialiseerde funktionarissen van de toeleverancier. 
Daarnaast tracht de producent door het uitbesteden van activiteiten de risico's van 

·verkeerde inschattingen van de marktontwikkelingen te spreiden. 

Uitbesteding is een vorm van intensieve samenwerking. Hiemstra (1991) definieert 
uitbesteding als: 
"het op specificaties van het uitbestedende bedrijf (eventueel in samenspel met de 
toeleverancier) laten toeleveren van maatwerk in de vorm van componenten, subas
semblies, eindprodukten, bewerkingen en! of diensten door een ander bedrijf'. 

Hiemstra (1991) noemt de volgende vier redenen voor de toenemende belangstelling 
voor uitbesteding: 

Kosten: veel ondernemingen zien uitbesteding als een middel om de produktie
kosten te reduceren, omdat toeleveranciers de uit te besteden activiteit tegen een 
lagere prijs kunnen uitvoeren. De toeleveranciers kunnen immers een hogere be
zettingsgraad van hun produktie-apparaat realiseren en investeren in geavanceer
de apparatuur mede door de betere schaalgrootte; 

2 Kapitaal: ondernemingen trachten door uitbesteding het kapitaalbeslag voor in
vesteringen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe produkten en het risico 
van snelle technologische veroudering van produktiemiddelen te reduceren; 

3 Kennis: het benutten van de (technologische) kennis van de toeleverancier en 
eventueel eigen maken van deze kennis; 

4 Capaciteit: door het inschakelen van toeleveranciers kan de afnemer flexibeler re
ageren op de marktbewegingen en zijn eigen capaciteit optimaal aanwenden. 

De toenemende rol van uitbesteding heeft gevolgen voor de samenwerking met de 
betreffende toeleveranciers. Om toch snel te kunnen reageren, tijdig te kunnen leve
ren met de juiste kwaliteit, is afstemming noodzakelijk met de activiteiten die zijn 
uitbesteed. Het is niet meer voldoende slechts de interne activiteiten te optimaliseren, 
de uitbesteder moet bij het optimaliseren rekening houden met de activiteiten buiten 
de eigen bedrijfsgrens. Met andere woorden de integratie van bedrijfsprocessen wordt 
bedrijfsgrensoverschrijdend, ook wel aangeduid met de term externe integratie. Om 
deze integratie te kunnen realiseren is intensieve samenwerking met de toeleverancier 
vereist.. 
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Van Weele verwoordt het in Anctriesse (1991) als volgt: 

"De concurrentie is enorm toegenomen. Ook grote bedrijven kunnen alle ontwikke
lingen niet meer bijhouden. Ze moeten steeds meer vertrouwen op hun toeleveran
ciers. Ook is de ingewikkeldheid van de logistieke processen groter geworden. Het 
gaat om duizenden onderdelen, honderden toeleveranciers en talloze afnemers. De 
automatisering kan het bijna niet bijhouden. Wij zullen dus meer moeten standaardi
seren, het aantal toeleveranciers moeten beperken en gaan samenwerken''. 

Het zijn niet alleen de snelle marktontwikkelingen die als een 'push-factor' een trend 
naar intensieve samenwerking veroorzaken. Er is ook een 'pull-factor', namelijk de 
mogelijkheid om concurrentieel voordeel te behalen voor zowel de toeleverancier als 
de afnemer. Aan de hand van het model van Bak os ( 1986) wordt een en ander toege
licht. 
De toeleverancier kan concurrentieel voordeel behalen door: 

zijn onderhandelingspositie te versterken door: 
het verhogen van de kosten voor de afnemer om te wisselen van toeleveran
cier (Engels: switching costs). De afnemer moet immers bij intensieve samen
werking meer investeren in training van personeel, afstemming van bedrijf
sprocessen met de toeleverancier en dergelijke; 
het aanbieden van unieke additionele services, zoals snelle feedback op be
schikbaarheid van componenten, het mogelijk maken van verlaging van de 
voorraden bij de afnemer door snellere levering en terugkoppeling van pro
blemen; 

- het verlagen van de kosten van de afnemer, door bijvoorbeeld het aanbieden 
van quanturnkortingen of het helpen bij het wijzigen van specificaties, ont
wikkelen van nieuwe produkten en het verhogen van de kwaliteit; 

2 het vergroten van de interorganisationele efficiency ten opzichte van concurren
ten door: 
- het aanbieden van de voordelen van verticale integratie (meer besturingsmo

gelijkheden, lagere kosten) zonder dat de afnemer eigenaar hoeft te zijn van 
de produktiefaciliteiten van de toeleverancier; 
het aanbieden van on-line data-entry- en opvraagsystemen, waardoor de afne
mer sneller antwoorden weet op zijn vragen. 

Voor de afnemer gelden soortgelijke voordelen naar zijn afnemers toe. Hij kan beter 
reageren op wensen zonder hoge voorraden door de snelle en flexibele houding van 
de toeleverancier. Dat biedt hem voordeel ten opzichte van zijn concurrenten. 

Samengevat is de trend naar intensieve samenwerking te verklaren uit de dynamische 
markt en de toename van de complexiteit van de markt. Daarbij biedt intensieve sa
menwerking mogelijkheden om concurrentieel voordeel te behalen. 

In de volgende paragraaf wordt aan de hand van de literatuur deze trend naar inten
sieve samenwerking toegelicht. 
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3.2 Samenwerking tussen toeleverancier en afnemer 
nader beschouwd 

In de literatuur wordt op verschillende plaatsen de trend naar intensieve samenwer
king beschreven. In deze paragraaf worden hiervan enkele genoemd. 

3.2.1 Van Weele 

Van Weele (1992) onderscheidt vier verschillende dimensies in de inkooptaak: 
• een technische dimensie: de specificatie van het produkt; 
• een commerciële dimensie: de condities overeengekomen met de toeleverancier; 
• een logistieke dimensie: de afstemming tussen de inkoop en de materiaalbehoef

tenplanning; 
• een administratieve dimensie: de administratieve handelingen die verbonden zijn 

met het realiseren van de inkooptaak 

Het zijn vooral deze dimensies waaraan men kan zien met welke intensiteit wordt sa
mengewerkt. Gezien de doelstellingen van dit boek zal de aandacht in dit hoofdstuk 
vooral gericht zijn op de logistieke en administratieve dimensies. 

3.2.2 Broersma 

Broersma (1991) beschrijft in zijn proefschrift de samenwerking tussen toeleveran
cier en afnemer. Hij onderscheidt op basis van praktijkervaring en literatuurstudie een 
drietal hoofdgebieden van samenwerking, te weten: 
• ontwikkeling: de toeleverancier brengt zijn know-how en ervaring in bij de ont

wikkeling en fabricage van het eindprodukt bij de afnemer; 
• kwaliteit: de toeleverancier en de afnemer maken afspraken over de kwaliteitsbor

ging, zodat de kwaliteit van de geleverde componenten voor de eindprodukten 
voldoende is; 

• logistiek: toeleverancier en afnemer maken afspraken over wie, wat, wanneer, 
waar en hoe moet toeleveren. 

Verder onderscheidt Broersma vier niveaus van intensiteit, te weten 'Willekeurige 
toeleveranciers', 'Vaste toeleveranciers', 'Concentratie van toeleveranciers' en 'Co
makership optima forma'. In tabel 3.1 zijn de karakteristieken van de verschillende 
niveaus van intensiteit en terreinen van samenwerking samengevat. 

Broersma definieert het hoogste niveau van samenwerking-co-makership -als: 'de 
opbouw van een lange-termijnrelatie met een beperkt aantal toeleveranciers op basis 
van wederzijds zakelijk vertrouwen'. 

De doelstellingen van de afnemer bij deze vorm van intensieve samenwerking zijn: 
• het verhogen van de kwaliteit van het (gezamenlijke) eindprodukt; 
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• het verbeteren van de concurrentiepositie; 
• het verbeteren van het bedrijfsresultaat; 
• het vergroten van de flexibiliteit; 
• het verlagen van de integrale kosten. 

Matevan Willekeurige Vaste leveranciers Concentratie van Co-makership 
intensiteit -Jo leveranciers leveranciers 'optima forma' 

('prijskopen') 
Dominante 
afstemmingen 

.t 
Logistiek I - Incidentele orders Regelmatige orders - Raamcontracten; Gekoppelde 

I - Afzonderlijke Voorraad bij toele- leveringen op af- systemen 
orders verander roep - Flow-produktie 

- Minimale lever- Oriëntatie aan toele- - Besturing over de 
afspraken; geen veranciers bedrijfsgrenzen 
verplichtingen Systematiek -Geen voorraad-

afgestemd buffers 
-Gedeeltelijk voor- - EDI 
raadbuffers 

Kwaliteit 1- Handelskwaliteit - K waliteitseontrole Kwaliteitscontrole - Integrale kwal i-
1- Ingangscontrole bij toeleverancier en bij toeleverancier teitsborging 

bij uitbesteder uitbesteder Kwaliteitsborging Zero defect 
- Kwaliteitseisen - Geen gemeen- afgestemd -Afgestemd proces 
perbedrijf schappelijke - Total Quality Con-

kwaliteitsborl!in!! trol in hele keten 
Ontwikkeling - Standaardprodukt - Uitbesteder schrijft · Globale specifica- - Inbreng van toe-

1- Grondstoffen specificaties en ties aan toeleveran- leverancier in speei-
ontwerp voor cier ficatieontwerp en 

-Weinig toegevoegde Inbreng van toele- maakbaarheid 
waarde door toe- verancier in ont- -Toeleverancier 
leverancier werpfuncties en heeft toegevoegde 

maakbaarheid waarde in produkt 
Inbreng know how en produktie-tech-
door toeleverancier nologie 

- Koppeling van 
ontwerpsystemen 
(CAD) 

- Open kostprijs-
calculatie 

Tabel3.1 Indeling van typen toeleveranciers uit Broersma (1991) 

Volgens Broersma levert de intensieve samenwerking verschillende voordelen op 
voor de toeleverancier, zoals minder risico's ten aanzien van het incourant raken van 
voorraden en bij het doen van investeringen, door de afnamegaranties van de afne
mer. De toeleverancier kan door de intensieve contacten beter inspelen op de wensen 
van de afnemer en zodoende zijn positie versterken. 

V oor de afnemer levert de uitbesteding soms lagere kosten op door het gebruikmaken 
van de activa en buffers van de toeleveran<;ier, de lagere overhead en door de veelal 
lagere lonen van de medewerkers van de toeleverancier. Aangezien de toeleveran-
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ciers in Europa veelal leveren aan meerdere afnemers kunnen deze 'economies-of
scale-voordelen' realiseren. Verder kan de afnemer gebruikmaken van de specialisti
sche kennis van de toeleverancier, het is immers praktisch onmogelijk al deze kennis 
intern op te bouwen. 

Er zijn voor de afnemer ook nadelen verbonden aan het intensief samenwerken. 
'Multiple-sourcing' wordt uitgebannen. De afnemer kan slechts met een beperkt aan
tal toeleveranciers intensief samenwerken, aangezien de benodigde tijd en energie 
voor een dergelijke relatie groot is. Het is bovendien moeilijk met verschillende toe
leveranciers van eenzelfde component een goede onderlinge afstemming te realise
ren. 
De wederzijdse afhankelijkheid neemt door 'single-sourcing' sterk toe. Wanneer bij 
een JIT-situatie bijvoorbeeld de toeleverancier niet kan leveren, ligt de assemblage
lijn bij de afnemer al snel stil. 

Voor de toeleverancier gelden ook risico's. Door de intensieve contacten zal de toele
verancier slechts aan een beperkt aantal afnemers leveren. Wanneer een of meer afne
mers zich terugtrekken ontstaat direkt een continuïteitsrisico. Het is van belang dat de 
toeleverancier zijn strategische functie (volgens Sirnon (1989)) bepaalt, te weten als 
taakorganisatie die strategisch afhankelijk is van de afnemer, of als marktorganisatie 
die strategisch-onafhankelijk is. Het gevaar bij intensieve samenwerking is dat een 
sluipend proces in gang wordt gezet van marktorganisatie naar taakorganisatie. In 
hoofdstuk 7 wordt hier nog verder op ingegaan. 

Broersma concludeert terecht dat wederzijds vertrouwen noodzakelijk is voor het rea
liseren van een intensieve samenwerking. 

3.2.3 Major 

In Major (1991) zijn de veranderingen onderzocht in de samenwerking tussen toele
verancier en afnemer met behulp van case-studies in het Verenigd Koninkrijk. In ver
schillende industrietakken is de gewijzigde inkooppolitiek ten opzichte van toele
veranciers onderzocht. Bij de oude aanpak, waarbij ingekocht wordt bij een groot 
aantal toeleveranciers (multiple-sourcing), is de prijs het belangrijkste selectiecriteri
um. De communicatie naar toeleveranciers is in deze situatie beperkt om te voorko
men dat gevoelige informatie doorgespeeld wordt naar concurrenten. Uit de studie is 
gebleken dat multiple-sourcing niet meer economisch verantwoord is omdat de kwa
liteit van de ingekochte goederen een kritieke succesfaktor is en vaak meer dan 50 % 
van de kostprijs van het eindprodukt representeert. 
De opkomst van nieuwe fabricagetechnieken heeft geleid tot een meer pro-actieve be
nadering van toeleveranciers. In de onderzochte cases bleken de volgende ontwikke
lingen: 
• reductie van het aantal toeleveranciers: de inkopende organisatie wil hierdoor de 

kwaliteit van het produkt en de service verhogen. Door het aantal toeleveranciers 
te verminderen kunnen de inkopers meer tijd besteden aan de overgebleven toele
veranciers. De verkoopomzet voor de overgebleven toeleveranciers neemt toe, 
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wat een grotere tijdsbesteding gericht op kwaliteitsverbetering rechtvaardigt. De 
meeste bedrijven gebruiken voorkeurtoeleveranciers (Engels: preferred suppliers). 
Enkele bedrijven gaan niet tot single-sourcing over vanwege de angst voor pro
duktiestilstand en het onvermogen om de toekomstige behoeften in te schatten. 
Slechte schattingen maken het voor één toeleverancier onmogelijk om aan een 
plotselinge extra vraag te voldoen; 

• het afsluiten van langetermijncontracten: de toeleverancier verwacht toezeggin
gen van zijn afnemer wanneer hij structurele wijzigingen moet doorvoeren in zijn 
bedrijfsproces. Verschillende afnemers blijken om deze reden meerjarige contrac
ten af te sluiten met toeleveranciers. Niet met alle toeleveranciers overigens: wan
neer de in te kopen goederen kwalitatief weinig verschillen per toeleverancier -
met name bij inkoop van grondstoffen - wordt de oude inkooppraktijk 'prijsinko
pen' (Engels: 'spot buying') toegepast; 

• selectie van toeleveranciers op basis van kwaliteit: de onderzochte bedrijven blij
ken in meerderheid aan de kwaliteit een hogere prioriteit toe te kennen dan aan de 
prijs van de ingekochte goederen; 

• verbeterde communicatie naar toeleveranciers: door systematische informatiever
strekking via folders, bijeenkomsten en dergelijke, worden toeleveranciers op de 
hoogte gehouden van de strategie, ontwikkelingen en concrete actiepunten op ge
bieden als kwaliteit en produktontwikkeling; 

• training van personeel van toeleveranciers: verschillende bedrijven trainen het 
personeel van de toeleverancier of detacheren eigen personeel bij de toeleveran
cier, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe componenten of het invoeren 
van statistische procescontrole. 

Uit de cases bleek dat afnemers deze pro-actieve benadering van toeleveranciers zien 
als een vorm van verticale integratie zonder de verschillende bedrijven over te ne
men. In Japan zijn soortgelijke vormen te zien, hoewel de afnemers daar veelal na 
verloop van tijd gedeeltelijk eigenaar van de toeleveranciers worden. 

Algemeen werd door alle deelnemende bedrijven onderkend dat dergelijke intensieve 
samenwerking gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip en vertrouwen (Engels: mu
tual understanding and trust). Verder werd bevestigd dat slechts het volledige potenti
eel van de partnership gerealiseerd wordt, wanneer informatie wordt 'gedeeld'. 

3.2.4 Hiemstra 

Hiemstra (1991) constateert dat door de wederzijdse afhankelijkheid de duurzaam
heid van de relatie voor beide partijen belangrijker en daardoor zekerder wordt. Een
zijdige afhankelijkheid leidt tot scheve verhoudingen en uiteindelijk overname door 
de afnemer. In D.G.XXIII (1988) wordt de trend onderkend van een situatie met een 
machtige uitbesteder en afhankelijke toeleveranciers, naar een situatie met een meer 
evenwichtige machtsverdeling. De 'oude' situatie met de machtige uitbesteder wordt 
aangeduid met traditioneel uitbesteden; de 'nieuwe' situatie met meer evenwichtige 
machtsverdeling wordt aangeduid met de termen 'partnership' en 'co-makership'. 
Deze partnership wordt gekenmerkt door het onderhouden van een lange termijn rela-
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tie, het wederzijds behalen van voordelen (ook wel aangeduid met 'co-existence in 
prosperity') en een gemeenschappelijk streven naar verbetering van het produkt. 
Door partnership wordt de kracht van de veelal kleinere toeleveranciers - de flexibili
teit- gecombineerd met de kracht van de grotere afnemer- de marketingkennis en fi
nanciële armslag. 

De volgende kanttekening wordt echter gemaakt: de toeleverancier moet aan de hoge
re eisen en standaarden van de afnemer voldoen. Indien dat niet het geval is kan de 
toeleverancier slechts indirect toeleveren aan de afnemer; de toeleverancier wordt dan 
toeleverancier van de 'first-tier' -toeleverancier, of met andere woorden hij wordt een 
'two-tier' of zelfs 'three-tier sub-contractor'. Onderaan dit netwerk of hiërarchie van 
toeleveranciers bevinden zich de toeleveranciers die enkel capaciteit toeleveren. 

3.3 Voorbeelden van intensieve samenwerking 

In de literatuur zijn verschillende vormen van samenwerking tussen toeleverancier en 
afnemer beschreven. Twee veel geciteerde en nagestreefde concepten zijn 'Lean Sup
ply' en 'Value Added Partnership'. Beide concepten worden hieronder toegelicht. 

3.3.1 Lean Supply 

In Jones (1991) wordt een nieuwe wijze van produceren beschreven die vooral in Ja
pan toegepast wordt, maar ook daarbuiten opgang maakt. Het betreft de zogenaamde 
'Lean Production'. Het biedt de mogelijkheid te voldoen aan de snel wijzigende eisen 
uit de markt. 

Om een en ander te verduidelijken vergelijkt Jones het tijdperk van de massaproduk
tie met Lean Production. In het kader van dit boek is met name het deel over de in
koop van componenten (Engels: Lean Supply) van belang. De principes van Lean 
Supply vereisen een andere wijze van samenwerking tussen afnemer en toeleveran
ciers. Jones (1991) beschrijft de wijzigingen aan de hand van de automobielindustrie. 

Bij massaproduktie zal de toeleverancier zo min mogelijk informatie verschaffen aari 
de afnemer. In het extreme geval wordt slechts de prijs medegedeeld waartegen een 
onderdeel ontworpen en geproduceerd kan worden. De toeleveranciers onthouden de 
afnemer van informatie over produktiewijze en interne efficiency om de winst zoveel 
mogelijk te verbergen. De afnemer zal op zijn beurt produktierijpe tekeningen ver
schaffen aan andere toeleveranciers, zodat deze ook offertes kunnen maken. De toele
verancier met het laagste en vaak onrealistische bod, krijgt het grootste deel van de 
opdracht. Tijdens produktie treden vaak onvoorziene problemen op die de kosten 
aanzienlijk verhogen en aanpassingen noodzakelijk maken. In het meest positieve ge
val kan de afnemer de winsten van de toeleverancier zeer laag houden, wat de in-
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koopafdeling als een groot succes beschouwd. De kosten per onderdeel zijn echter 
hoger dan gecalculeerd als gevolg van slechte kwaliteit. 

In de Lean Supply-filosofie zijn de belangrijkste verschillen ten aanzien van toele
veranciersrelaties: 
• Het aantal toeleveranciers bedraagt 10 tot 30 % van het aantal dat gebruikelijk is 

bij massaproducenten; 
• De meeste toeleveranciers leveren gehele modules aan, bijvoorbeeld een stoel, in 

plaats van tientallen toeleveranciers die ieder één of enkele van de vele onderde
len van een stoel toeleveren; 

• De afnemer en de toeleverancier wisselen zeer veel (gevoelige) informatie uit 
over produktiekosten en kwaliteitsborging. De prijs is geen onderhandelingsresul
taat, zoals bij massaproduktie, maar veel meer het resultaat van een berekening 
gebaseerd op kosten en afgesproken winst; 

• De afnemer en de toeleverancier sluiten een basiscontract af om hun langeter
mijntoezegging te bevestigen; bovendien worden de regels voor kwaliteitsbor
ging, het bestellen en afleveren en de eigendomsrechten vastgelegd; 

• De afnemer tracht het produktievolume zo stabiel mogelijk te houden door res
pectievelijk het verhogen of het verlagen van zijn verkoopprijzen en het hanteren 
van aggressieve verkooptechnieken. De toeleveranciers zijn verzekerd van een 
constante stroom orders. De afnemer zal geruime tijd tevoren de toeleverancier 
inlichten over grote wijzigingen in de vraag. Dit in tegenstelling tot massaproduk
tie waar de toeleverancier gedwongen is buffers aan te houden om te kunnen rea
geren op de frequente korte termijn schommelingen in de vraag van de afnemer; 
bovendien kan de afnemer daar van de ene dag op de andere besluiten niet meer 
afte nemen; 

• Per afnemer ontstaan samenwerkingsverbanden van toeleveranciers die ervarin
gen uitwisselen en trachten het produkt te verbeteren. Bij massa-produktie zijn 
deze horizontale samenwerkingsverbanden ondenkbaar, omdat de toeleveranciers 
vrezen voor concurrentievervalsing en een verslechtering van de onderhande
lingspositie met de afnemer. 

Samengevat, Lean Supply is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en samenwerking. 
Bij massaproduktie is de afnemer veel meer geneigd zijn machtsoverwicht te gebrui
ken om zijn inkoopprijzen te minimaliseren ten koste van de toeleveranciers. Echter, 
de onderhandelingspositie van de toeleverancier wordt steeds sterker door de toena
me van de complexiteit en de toegevoegde waarde van toegeleverde goederen, zie 
bijvoorbeeld de door toeleveranciers ontwikkelde antiblokkeersystemen in de auto
industrie. Dit leidt ertoe dat de klassieke strategie ten opzichte van de toeleverancier, 
gebruikelijk bij massaproduktie, steeds minder mogelijk is. Meer en meer bedrijven 
gaan er toe over relaties met toeleveranciers te baseren op de eerder beschreven prin
cipes van Lean Supply. Jones signaleert dat in Japan het principe van Lean Produc
tion op een aantal plaatsen met succes wordt toegepast; vele Europese en Amerikaan
se afnemers nemen de ideëen van lean production slechts gedeeltelijk over, wat leidt 
tot slechts marginale verbeteringen. Voor wat betreft lean supply komt Europa nog 
enigszins positief uit het onderzoek naar voren, als gevolg van de traditioneel sterke 
(technologische) positie van met name Duitse toeleveranciers. 
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3.3.2 Value Added Partnership 

Een andere vorm van een hecht samenwerkingsverband tussen toeleverancier en af
nemer is beschreven in de literatuur (zie Johnston (1988)) onder de term 'Value Ad
ded Partnership (VAP)'. Een V AP is ontstaan als antwoord op de dynamische mark
tontwikkelingen en het onvermogen van veel grote bedrijven om hierop adequaat te 
reageren. De verschil met Lean Production is met name de nadruk die gelegd wordt 
in een V AP op de horizontale samenwerking en communicatie tussen - concurrerende 
- toeleveranciers. 
Een V AP is een verzameling juridisch onafhankelijke bedrijven die nauw samenwer
ken, gericht op het optimaliseren van de goederenstroom langs de gehele waardeke
ten, dus van grondstof tot eindprodukt bij de consument. Een bedrijf dat eindproduk
ten maakt voor afnemers onderhoudt binnen zo'n VAP per kritieke grondstof of per 
kritiek halffabrikaat nauwe betrekkingen met slechts enkele (twee tot zes) toeleveran
ciers. Meer toeleveranciers maken het noodzakelijke commitment tussen alle partijen 
te complex. Vandaar de beperking in aantal. 

Binnen een V AP profiteren alle samenwerkende organisaties van de voordelen die 
zo'n VAP oplevert (een win-win situatie). Toeleveranciers krijgen bepaalde produk
tiehoeveelheden gegarandeerd en kunnen zich op grond hiervan specialiseren op een 
deel van het produktieproces en op slechts enkele afnemende bedrijven. Omzetpieken 
kunnen worden verdeeld over de verschillende toeleveranciers hetgeen situaties van 
'hollen en stilstaan' en dus overspannen werkverhoudingen, c.q. leegloop voorkomt. 
Produktontwikkeling vindt deels plaats bij toeleveranciers. Een en ander maakt dui
delijk wat de kracht is van een V AP: men combineert de schaalvoordelen van een 
groot bedrijf met de flexibiliteit, innovatiekracht en lage overhead van kleine bedrij
ven. Een dergelijke constructie is echter alleen mogelijk indien er een hechte vertrou
wensbasis bestaat tussen de diverse betrokken bedrijven en de samenwerking en het 
commitment van duurzame aard is. 

In Johnston (1988) zijn verschillende voorbeelden uit de praktijk beschreven, zoals 
Massimo·Menichetti die zijn grote textielbedrijf opdeelde in verschillende kleine on
afhankelijke toeleveranciers die aan het moederbedrijf toeleveren. Dë toegevoegde 
waarde van het moederbedrijf in het eindprodukt nam aanzienlijk af. Deze toele
veranciers specialiseren zich bijvoorbeeld op bepaalde garens. Wanneer de toele
verancier verkeerd heeft gekozen - de markt wenst andere kwaliteit of kleuren - krijgt 
hij van de andere toeleverancier(&) die juist 'gegokt' hebben het teveel aan orders. 
Deze horizontale communicatie tussen concurrenten is ongebruikelijk, maar de toele
verancier die produktie doorgeeft weet dat in een volgend jaar de situatie juist omge
keerd kan zijn en op deze wijze voorkomt men structurele overcapaciteit. De bezet
tingsgraad van alle toeleveranciers steeg na invoering van de principes van de V AP 
naar90 %. 

Door de kleine omvang van de toeleveranciers was het mogelijk de diversiteit van de 
geproduceerde textielprodukten aanzienlijk te vergroten. Het aantal typen garens dat 
door de verschillende toeleveranciers werd geproduceerd nam toe van 600 naar 
6.000. Toch nam de voorraad eindprodukten en onderhandwerk af van gemiddeld 4 
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maanden naar 15 dagen. Terwijl in Europa in het algemeen de textielproduktie af
nam, verdubbelde Menichetti in 12 jaar zijn produktie. 

Een opzet als V AP is veelal noodzakelijk in de westerse industriele wereld, het is 
voor de westerse afnemer normaalgesproken niet mogelijk om de toeleverancier ge
heel afhankelijk te maken. In de produktieverhoudingen van de afgelopen decennia in 
Japan en Zuid-Oost Azië was het gebruikelijk dat de afnemer de toeleverancier als 
capaciteitsbron zag en hem ondersteunde met technologische kennis. De veelal kleine 
toeleverende bedrijven rondom een groot industrieel bedrijf, waren sterk afhankelijk 
van het grote 'moederbedrijf' doordat de toeleverancier geen andere afnemers had. 
Echter ook in Japan signaleert Kooij (1990) een wijziging naar VAP-achtige con
structies. De kleinere toeleveranciers gaan in horizontaal verband samenwerken op 
het gebied van marketing en technologie, omdat zij als gevolg van hun geringe groot
te slechts een beperkt deel van de markt kunnen voorzien en beperkt zijn in de moge
lijkheden van technisch onderzoek en ontwikkeling. Door de horizontale verbanden 
kunnen zij elkaar aanvullen en zo gezamenlijk prodokten ontwikkelen en op de markt 
brengen, iets waartoe zij afzonderlijk niet toe in staat waren. 

3.4 Communicatie-eisen 

In het begin van dit hoofdstuk zijn de wijzigingen in de markt en de daarmee samen
hangende eisen van de afnemers aan de orde gesteld. Samengevat: de toeleverancier 
en de afnemer moeten om te overleven snel en flexibel reageren op de wensen van de 
consumenten. Dit biedt de mogelijkheid om concurrentieel voordeel te behalen door 
het aanbieden van korte levertijden en een grote diversiteit van produkten. Om dit te 
bereiken zijn toeleverancier en afnemer veelal gedwongen intensief samen te werken, 
waarbij hoge wederzijdse eisen gesteld worden op het gebied van kwaliteitswaarbor
ging, ontwikkelingsinspanning, logistiek, etc. 

Voorheen hebben toeleverancier en afnemer intern getracht op deze gebieden maxi
maal te presteren. Er is echter een additioneel probleem, wanneer men tracht samen 
de prestatie te verbeteren: de vereiste afstemming stelt hoge eisen aan de externe 
communicatie. Intern wordt het afstemmingsprobleem tussen de verschillende funk
tionarissen en afdelingen opgelost door een uitgebreid informeel netwerk ('mutual 
adjustment'), de aanwezige hiërarchie ('direct supervision'), standaardisatie van 
werkwijzen en/of output ('standardization'). Bij communicatie met externe partners 
zijn de eisen ten aanzien van de formele communicatie hoger omdat het informele 
circuit, de hiërarchie en standaardisatie ontbreken. 

Een tweede reden voor de hogere eisen ten aanzien van de communicatie bij intensie
ve samenwerking, is het feit dat meerdere delen van beide organisaties direkt betrok
ken zijn bij de samenwerking. Er is niet alleen sprake van uitwisseling van operatio
nele informatie. Op taktisch niveau wordt bijvoorbeeld overlegd over capaciteitsre-
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servering. Op strategisch niveau wordt beraadslaagd over toekomstige produktont
wikkelingen. 
Daarnaast is er een toename van communicatie door de grotere onzekerheid in de 
markt. Het verkorten van de levertijd, de toename van de produktdiversiteit en de 
verkorting van de produktlevenscyclus zijn kenmerken van een steeds dynamischer 
wordende markt. De frequentie waarmee marktinformatie wordt doorgegeven in de 
keten neemt daardoor aanzienlijk toe en tevens het communicatievolume. 

Tot slot, ook de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de communicatie nemen toe. 
Informatie moet zeer snel en zonder fouten worden doorgegeven. In het geval van 
toepassing van de Just-In-Time-filosofie streven afnemer en toeleverancier naar serie
grootte één en naar eliminatie van veiligheden. Te langzame of onjuiste informatie
uitwisseling leidt direkt tot produktieproblemen bij de afnemer. 

Kortom, het communicatievolume en de kwaliteitseisen ten aanzien van de externe 
communicatie nemen aanzienlijk toe, als gevolg van marktontwikkelingen en het 
streven naar intensieve samenwerking. 

We kunnen het bovenstaande toelichten aan de hand van de kenmerken van een 
V AP. Een V AP leidt tot een toename van intensiteit en frequentie van communice
ren. Voorbeelden daarvan zijn: dagelijkse leverschema's in plaats van maandelijkse 
schema's, het doorgeven van produkt- en procesgegevens aan elkaar en het doorge
ven van een te veel aan orders van de ene toeleverancier naar een collega-toeleveran
cier (zoals toegelicht in het voorbeeld van Menichetti). Hecht samenwerken betekent 
'open informatieverkeer' tussen allerlei afdelingen en partijen. In de oude opzet 
speelde communicatie, uit hoofde van onder andere concurrentie-overwegingen, al
leen tussen de inkoopafdeling van de ene organisatie en de verkoopafdeling van de 
andere organisatie. Binnen een V AP wisselen allerlei partijen gegevens met elkaar 
uit, zoals ontwerpers van produkten of fabricageprocessen, logistieke planners, auto
matiseringsafdelingen, etc. 

3.5 Het antwoord op de communicatie-eisen: de 
strategieën van Galbraith 

In de praktijk is gebleken dat vele bedrijven met de conventionele communicatiemid
delen niet meer aan de hogere communicatie-eisen kunnen voldoen. Het dagelijks 
met de hand inbrengen van volumineuze leverschema's verzonden per post, fax ofte
lex is praktisch gezien niet mogelijk. 
Galbraith (1977) beschrijft hoe een organisatie de toenemende onzekerheid in de 
markt en de daarmee samenhangende toenemende informatie-uitwisseling en -ver
werking kan beantwoorden. 
Galbraith constateert dat de toenemende onzekerheid in de markt leidt tot toenemen
de taak onzekerheid. Deze taakonzekerheid vereist van de organisatie-structuur of hië-
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rarebie een grotere capaciteit om informatie te verwerken. Immers een activiteit die 
vooraf bekend is, kan vooraf gepland worden maar indien dit niet het geval is zijn 
voortdurend aanpassingen nodig tijdens de uitvoering van de taak. De organisatie
structuur is echter beperkt in het verwerken en communiceren van informatie. 
Wanneer de hiërarchie niet meer in staat is de uitzonderingen af te handelen kan men 
trachten door middel van het bepalen van doelstellingen, hiërarchie en regels zijn ac
tiviteiten beter te coördineren. De organisatie kan deze middelen inzetten om de be
hoefte aan informatie-uitwisseling en -verwerking te verminderen, of om de capaci
teit van de informatie-uitwisseling en -verwerking te vergroten. Galbraith onder
scheidt per oplossingsrichting verschillende strategieën: 
• de behoefte aan informatie-uitwisseling en -verwerking verminderen: 

1: Management van de omgeving (Engels: Environmental Management), het 
wijzigen van de omgeving met als doel de onzekerheid te verminderen, bij
voorbeeld door het afsluiten van contracten en samenwerken met andere par
tijen; 
2: Het inbouwen van 'slack' oftewel speling, zodat altijd voldaan kan worden 
aan de wensen van de markt, bijvoorbeeld door het verhogen van voorraden; 
3: Het creëeren van zogenoemde 'self-contained tasks', door aan een groep 
mensen die een taak moet uitvoeren, de hulpmiddelen ter beschikking te stel
len zonder dat daar iedere keer de hiërarchie mee belast wordt; 

• het vergroten van de capaciteit om informatie te verwerken: 
4: Het investeren in verticale informatiesystemen, zodat bijvoorbeeld frequen
ter herpland kan worden als reactie op de afwijkingen van het eerder gemaak
te plan; 
5: Het creëeren van laterale relaties, zodat beslissingen op een lager niveau in 
de hiërarchie worden genomen, daar waar de informatie ter beschikking komt. 

De hierboven beschreven strategieën zijn niet alleen van toepassing binnen een orga
nisatie, maar kunnen ook inzicht verschaffen in het coördinatieprobleem tussen toele
verancier en afnemer. De afnemer wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een grotere 
vraag naar diversiteit van te leveren produkten, leidend tot meer variatie in de vraag 
naar aantallen en types produkten aan de toeleverancier. 

De eerste strategie, management van de omgeving, is door zowel afnemer als toele
verancier toe te passen. De toeleverancier tracht zijn verkoopomzet te verzekeren en 
te stabiliseren door bijvoorbeeld intensiever samen te werken, langetermijncontracten 
af te sluiten, etc. De afnemer tracht zijn aanvoer van componenten te verzekeren door 
bijvoorbeeld het afsluiten van contracten, het doorgeven van lange termijn plannen en 
in extremis zijn toeleverancier verticaal te integreren. Het doel is de omgeving 'sta
bieler' te maken, minder onzeker, zodat minder druk ontstaat op de hiërarchie. 

De tweede strategie, het inbouwen van speling, is in de huidige praktijk gebruikelijk. 
De slechte afstemming tussen toeleverancier en afnemer leidt ertoe dat beide grote 
voorraden opbouwen. Zonder deze voorraden zou de servicegraad afnemen. 

De derde strategie, het creëren van 'self-contained tasks ', wordt toegepast in 'Jean 
supply' (Jones (1991)) door het laten toeleveren van gehele modules, zodat de afne-
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mer ·niet meer alle afzonderlijke onderdelen hoeft te verwerven. Zo worden gehele 
stoelen, bumpers inclusief licht-units en complete buitenspiegels aangeleverd aan de 
assemblagelijnen van een autofabrikant. De autofabrikant heeft daardoor een aanzien
lijke verlaging van het aantal orders en daarmee een aanzienlijke verlaging van de ad
ministratieve last oftewel informatiestroom. Ook bij Europese autofabrikanten zijn 
soortgelijke trends te onderkennen. Peugeot and Fiat hebben op deze wijze 50 pro
cent van het administratieve werk kunnen reduceren (uit Jones (1991)). 

Voor de vierde strategie, het investeren in vèrticale informatiesystemen, draagt Gal
braith de volgende redenen aan: 
• de verhoging van de beslisfrequentie; 
• de verhoging van de formalisatiegraad; 
• de verhoging van de capaciteit van het beslismechanisme om informatie te ver

werken. 

Toegespitst op de relatie toeleverancier-afnemer maakt direkte communicatie tussen 
de computersystemen van de toeleverancier en de afnemer het mogelijk om deze drie 
punten te realiseren en de huidige administratieve doorlooptijd, een belangrijke oor
zaak voor de hoge voorraden en/of slechte servicegraad, te bekorten. Zoals verder 
wordt toegelicht in Hoofdstuk 4 is Electrooie Data Interchange (EDI) een vorm van 
systeem-systeem-communicatie die hieraan voldoet. EDI is niet zozeer een investe
ring in verticale informatiesystemen, maar preciezer geformuleerd een investering in 
communicatie tussen informatiesystemen. 

De vijfde strategie, het creëren van laterale relaties, is ook een strategie die in de rela
tie toeleverancier-afnemer bijdraagt aan het adequater reageren op marktontwikkelin
gen. In de traditionele wijze van samenwerken hebben slechts inkoper en verkoper 
contact en is het belangrijkste gespreksonderwerp de prijs. Bij toenemende communi
catie-eisen is deze enige communicatie-link niet meer in staat om de voortdurende 
wijzigingen uit te wisselen of te verwerken en is direct overleg tussen vakgenoten bij 
toeleverancier en afnemer noodzakelijk. Dit blijkt ook uit de beschreven voorbeelden. 
Bij zowel Lean Supply als V AP zijn directe contacten tussen produktontwikkelaars, 
logistieke planners, kwaliteitsfunktionarissen van toeleverancier en afnemer een be
langrijke voorwaarde om speling (==voorraden) te verwijderen, kwaliteitsproblemen 
structureel op te lossen en juiste componenten en produkten te ontwikkelen. In de 
oude opzet speelde communicatie, uit hoofde van onder andere concurrentie-overwe
gingen, alleen tussen de inkoper en verkoper. Bij lean supply en V AP wisselen aller
lei partijen zowel horizontaal als verticaal in de bedrijfskolom gegevens met elkaar 
uit. 

3.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is toegelicht dat intensieve samenwerking een logisch gevolg is van 
de ontwikkelingen in de markt en mogelijkheden biedt voor competitieve voordelen. 
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Met behulp van verschillende referenties naar de literatuur is de trend naar intensieve 
samenwerking verklaard en beschreven. Twee voorbeelden uit de literatuur - Lean 
Supply en Value Added Partnership- zijn gebruikt als toelichting. 
Intensieve samenwerking stelt hoge communicatie-eisen. Galbraith beschrijft vijf 
strategieën om te voldoen aan deze hoge eisen. In dit boek wordt de aandacht vooral 
gericht op de strategie 'het vergroten van de capaciteit om informatie uit te wisselen 
en te verwerken tussen (computers van) de toeleverancier en de afnemer', zodat ade
quaat gereageerd kan worden op de veranderingen in de omgeving. 
Men kan verschillende automatische hulpmiddelen gebruiken om dit te realiseren. In 
dit boek wordt uitgegaan van het hulpmiddel 'EDI'. In het volgend hoofdstuk wordt 
deze wijze van communicatie uitgebreid beschreven. 

In hoofdstuk 5 zal het concept 'meerniveau-afstemming' gepresenteerd worden als 
mogelijkheid om de afstemming tussen toeleverancier en afnemer te verbeteren met 
als doel het beter volgen van de markt en/of het behalen van concurrentieel voordeeL 
Net als bij de in dit hoofdstuk beschreven voorbeelden zijn de communicatie-eisen 
hoog in vergelijking met de traditionele vormen van samenwerking. Een vereist voor 
een succesvolle invoering is dat beide partijen de capaciteit vergroten om grote hoe
veelheden informatie uit te wisselen en te verwerken. De aandacht wordt vooral ge
richt op de toepassing van EDI als antwoord op deze communicatie-eisen. 

In dit boek zullen met name de strategieën 'het management van de omgeving' en 'de 
noodzaak van laterale relaties' nog benadrukt worden. 
In hoofdstuk 7 zal blijken dat voor intensieve samenwerking tussen toeleverancier en 
afnemer een vorm van management van de omgeving is, waarbij laterale relaties 
noodzakelijk zijn. Ook voor de implementatie van EDI zijn meerdere laterale relaties 
noodzakelijk tussen toeleverancier en afnemer. In de praktijk is EDI vaak de aanlei
ding dat funktionarissen van verschillende vakgebieden voor het eerst direct overleg 
voeren. 
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4 Introductie in Electronic Data 
Interchange 

In de twee voorgaande hoofdstukken is een aantal ontwikkelingen in de samenwer
king toeleverancier en afnemer beschreven. Kenmerkend was de nadruk op het stre
ven naar intensieve samenwerking tussen toeleverancier en afnemer. Dit stelt hoge ei
sen aan de communicatie tussen toeleverancier en afnemer. In dit hoofdstuk zal een 
relatief nieuwe vorm van communicatie nader worden toegelicht, te weten Electronk 
Data Interchange (EDI), waarbij rechtstreeks gegevens worden uitgewisseld tussen de 
computersystemen van verschillende organisaties. Het is een van de mogelijke mid
delen om tegemoet te komen aan de hogere communicatie-eisen. 
In paragraaf 4.2 en 4.3 zal een definitie van EDI worden gegeven en een beschrijving 
van de noodzakelijke koppeling aan de interne systemen, de benodigde standaarden 
en de EDI-software. 
Gestart wordt met het op een rij zetten van 'technology push'- en 'market pull' -facto
ren die bij de opkomst van EDI een rol hebben gespeeld en nog steeds spelen. Daar
bij wordt gebruik gemaakt van de beschreven ontwikkelingen uit hoofdstuk 2 en 3 en 
de ontwikkelingen in communicatie. Verder komen de voordelen van EDI (paragraaf 
4.3) en de nadelen van en voorwaarden voor EDI (paragraaf 4.4) aan de orde. 

4.1 Ontwikkelingen in de communicatie tussen 
organisaties: 'market pull' en 'technology push' 

Net zoals bij de opkomst van andere technologieën is ook bij EDI sprake van een sa
mengaan van een 'market pull' met 'technology push'. We zullen beide in deze para
graaf bespreken. 
In hoofdstuk 2 zijn de tegenwoordige logistieke beheersingsconcepten en de daarvoor 
noodzakelijke interne integratie beschreven. De aandacht voor de interne integratie 
heeft geleid tot aanzienlijke reducties van de interne doorlooptijden. De doorlooptijd 
vanaf externe partners, of met andere woorden de levertijd, wordt meer en meer een 
bottie neck. Interne produktiedoorlooptijden van uren staan in schril contrast met le
vertijden van maanden van toeleveranciers. Het streven naar externe integratie de 
afstemming met de externe partner - is een logisch gevolg. 
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In hoofdstuk 3 zijn nieuwe organisatorische concepten beschreven die tot doel heb
ben de samenwerking tussen toeleverancier en afnemer te verbeteren. In de praktijk 
blijkt dat verschillende bedrijven deze doelstelling met concrete actieprogramma's 
nastreven, zoals Philips Consumer Electronics (CE) die met onderstaande missie en 
met het programma 'Co-logistics' de samenwerking met de toeleveranciers wil inten
siveren. 

Ook op andere gebieden dan logistiek kan men soortgelijke ontwikkelingen waarne
men, die we voorlopig zullen aanduiden met de term externe integratie (in hoofdstuk 
5 wordt dit begrip nader gedefinieerd). 
Automatisering is in de meeste bedrijven een vanzelfsprekend iets geworden. De 
automatiseringstoepassingen zijn echter van origine intern gericht, met andere woor
den zijn gericht op toepassingen binnen één en slechts één bepaalde organisatie. Het 
afgelopen decennium heeft in het teken gestaan van het afstemmen en integreren van 
dergelijke toepassingen, de interne integratie. Doel daarvan was het opheffen van 'ei
landen van automatisering', om zo te komen tot een meer geïntegreerde interne be
drijfsvoering. Nu is de volgende stap afstemming tussen computerapplicaties van 
twee partners. 
Andere ontwikkelingen die een zelfde streven naar externe integratie onderstrepen 
zijn co-makership (samen produceren), co-shippership (samen transporteren) en co
design (het uitwisselen van produkt- en ontwerpgegevens). 
De ontwikkelingen gericht op externe integratie in de logistiek en automatisering ver
sterken elkaar wederzijds. De traditionele communicatiemiddelen kunnen echter vaak 
maar ten dele aan de behoeften van externe integratie voldoen. 
Het verzenden van documenten sluit niet meer aan bij de informatie-intensieve com
municatie die hoort bij de zojuist aangeduide ontwikkelingen. Vandaar dat documen
ten meer en meer worden vervangen door andere vormen van communicatie. V oor 
het doorgeven van laatste wijzigingen en bestellingen was en is de telefoon vaak het 
ideale communicatiemiddel. Het is echter een arbeidsintensief medium en niet ge
schikt voor het doorgeven van uitgebreide afleverplannen. 

Het gebruik van telex leverde een versnelling van de communicatie, maar was gebon
den aan beperkingen in betrouwbaarheid. De koppeling tussen computersystemen 
met behulp van telex bleek op vele technische en procedurele problemen te stoten. 

In de jaren tachtig heeft facsimile (fax) een grote groei doorgemaakt. Een fax is zeer 
eenvoudig te gebruiken en snel. Bovendien is het mogelijk de fax-berichten recht
streeks door een computer te laten opstellen. Fax-berichten zijn echter vaak slecht 
leesbaar. Het verschil tussen een '9' en een '8' is bijvoorbeeld moeilijk vast te stel
len. 

64 



Hoofdprobleem in de communicatie van gegevens is meestal het feit dat aan de ont
vangende zijde de gegevens opnieuw ingebracht moeten worden in een computersys
teem. Dit is een arbeidsintensief proces met vele fouten. Vooral de correctieprocedu
res vragen veel tijd. 

Bij toeleveranciers en afnemers die intensief (willen) samenwerken bestaat behoefte 
aan een communicatiemiddel dat geschikt is voor frequente en volumineuze commu
nicatie tussen computerapplicaties van verschillende organisaties, zonder dat daarbij 
voortdurende menselijke interactie en interpretatie vereist is. Als een eerste stap heb
ben organisaties op kleine schaal diskettes (floppy disks) en computerbanden (tapes) 
uitgewisseld. Deze konden direct door de partner worden ingelezen in zijn compu
terapplicaties. 

De nieuwe mogelijkheid van datacommunicatie (zie hierna) maakte het mogelijk om 
de tijdrovende verzending van floppy disks en tapes uit te schakelen. Zo werd Elec
tronic Data Interchange (EDI) het communicatiemiddel dat aan de boven beschreven 
behoeften tegemoet kwam en de eerder genoemde nadelen van post, telefoon, telex, 
fax en floppy disk wegnam. Immers, EDI maakt directe communicatie tussen compu
terapplicaties mogelijk, zonder menselijke interactie en zonder veel tijdverlies. 

Een ander belangrijk voordeel van EDI is dat gebruik wordt gemaakt van afspraken 
die op wijde schaal en internationaal geaccepteerd zijn. Om te voorkomen dat men 
voor iedere nieuwe communicatiepartner met nieuwe berichten te maken krijgt en 
daarom nieuwe software moet bouwen, maakt men zoveel mogelijk gebruik van deze 
'EDI-standaarden'. Dit voorkomt dus ook dat voor iedere nieuwe verbinding met een 
nieuwe partner bilaterale afspraken over alle details gemaakt moeten worden. Toe
passing van deze EDI-standaards garandeert echter niet een probleemloze implemen
tatie (zie hoofdstuk 8). BelangrijksteEDI-standaard is momenteel EDIFACT, waaro
ver later meer. 

Een standaard als EDIFACT is essentieel voor de realisatie van EDI. In de loop van 
de jaren tachtig zijn bovendien de technische faciliteiten ter beschikking gekomen 
voor de breedschalige realisatie van EDI. We kunnen hier spreken van een 'techno
logy push'. Een korte opsomming: 
• Standaardisering van datacommunicatie is ver gevorderd. Er zijn verscheidene 

datacommunicatie-protocollen die op wereldwijde schaal gebruikt worden. We 
kunnen in dit verband verwijzen naar Tanenbaum (1987); 

• Sinds begin jaren '80 zijn commerciële en publieke netwerken beschikbaar waar
over men EDI-berichten kan verzenden, wwel in Nederland als in de meeste Eu
ropese, Aziatische en Amerikaanse landen. De kosten van het gebruik van deze 
netwerken zijn bovendien voortdurend gedaald; 

• Zoals reeds gememoreerd, is op wereldniveau de EDIFACT-standaardisatie tot 
stand gekomen voor de definitie van EDI-berichten en ook zijn verschillende ty
pen berichten heeft gestandaardiseerd; 
Daarnaast zijn in industriesectoren en branches initiatieven gestart om te komen 
tot de definiëring van elektronische berichten voor specifieke gebruikersgroepen, 
veelal uitgaande van de zojuist genoemde EDIFACT-standaard. De EDI-berich-
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ten worden dan beperkter gedefinieerd dan volgens de EDIFACT-standaard mo
gelijk is; 

• De voordelen van EDI worden pas gerealiseerd bij een voldoende graad van auto
matisering aan beide zijden. Mede door de sterke verlaging van de prijzen van 
hardware en de beschikbaarheid van softwarepakketten is de automat
iseringsgraad in de industriële bedrijven aanzienlijk toegenomen. Aan deze voor
waarde voor de toepassing van EDI is dus in technische zin voldaan. 

Kortom, zowel market pull als technology push hebben de belangstelling voor EDI 
doen toenemen. Een en ander is in figuur 4.1 weergegeven. 

MARKET PULL TECHNOLOGY PUSH 

• fllietMe samenwet1dngsllorme Beschikbaarheid van: 
- fllietMe loglsfielce concepten 1 - Stondaarden dotocom 

1 - Computerne!werken 
leidend 1ot: 1 - EOI-standaarden 

- Hogere commo . en verder: 
·~ug• - Verspreiding van outomatisedng 

- l!lge hardwarelsoftwole-lcosfen 

I GROEI VAN EDI-TOEPASSINGEN I 
Figuur 4.1 'Market pull'- en 'technology push'-factoren als verklaring voor de groei van 
EO I-toepassingen 

4.2 Definitie van EDI 

Een definitie van EDI die vrij algemeen is geaccepteerd, luidt (Hofman (1989)): 

In het navolgende lichten we kort de verschillende elementen in deze definitie toe. 

Gestructureerd en genormeerd 
De gegevens die worden uitgewisseld tussen computers van bedrijven, zijn gestructu
reerd volgens bepaalde afspraken of normen. Een voorbeeld van gestructureerde ge
gevens is het formulier voor de inkomstenbelasting: alle gegevensvelden zijn vooraf 
gedefinieerd en dienen in een bepaalde volgorde te worden afgehandeld. 
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Communicatie tussen computers 
De uit te wisselen berichten worden door computerapplicaties gegenereerd en naar 
andere computerapplicaties verstuurd, die de ontvangen berichten verwerken en op 
grond hiervan de benodigde vervolgakties initiëren. Kenmerkend is het ontbreken 
van menselijk ingrijpen in dit proces. 

Elektronische uitwisseling 
De fysieke uitwisseling verloopt via datacommunicatie. 

Tussen partijen 
Meestal spreekt men pas van EDI wanneer berichtuitwisseling plaats vindt tussen 
verschillende bedrijven/organisaties. Bij EDI wordt een 'losse' koppeling gemaakt 
tussen systemen van twee bedrijven/organisaties. Uitgaande van deze opvatting is bij 
intercompany-communicatie sprake van EDI. Uitwisseling van berichten binnen één 
bedrijf (intra-company communicatie) wordt meestal niet tot EDI gerekend hoewel 
vrijwel alle technische aspecten waarmee men te maken krijgt, dezelfde zijn als bij 
externe communicatie. 

Bij transacties betrokken 
Uitwisseling van berichten heeft in de hedendaagseEDI-toepassingen betrekking op 
veel soorten transacties.Voorbeelden van berichten bij order- en goederenstromen 
zijn: orders, leverschema's, transportschema's, beladingschema's, facturen en han
delsdocumenten. 

De toepassing van EDI is niet beperkt tot order- en goederenstromen, maar vindt 
plaats bij een breed scala van transacties. V oorbeelden zijn: 
• het verzenden van de uitslag van een bloedonderzoek van ziekenhuis naar de 

huisarts; 
• het uitwisselen van gegevens van de Burgelijke Stand tussen verschillende ge

meenten, zoals in het geval van verhuizing; 
• het doorgeven van rentegegevens door de bank aan de belastingdienst; 
• het doorgeven van bekeuringen door de politie aan justitie. 

EDI wordt vaak in één adem genoemd met fax en elektronische post, alsof dat iden
tieke communicatiemiddelen zouden zijn. Dit is echter onjuist: EDI gaat verder wat 
automatisering betreft dan elektronische post of fax. 

Kenmerkende verschillen van elektronische post en fax ten opzichte van EDI zijn: 
• in principe is de inhoud van de fax- of E-mail berichten ongestructureerd. Auto

matische verwerking is dus onmogelijk; 
• elektronische post ondersteunt de communicatie tussen personen, fax veelal ook, 

alhoewel een fax ook door een systeem gegenereerd kan worden. EDI daarente
gen ondersteunt de communicatie tussen computers. 

De specifieke voordelen van EDI, die in volgende paragrafen worden behandeld, 
kunnen niet met elektronische post of fax gerealiseerd worden. 
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4.3 De uitwisseling van berichten bij EDI 

Bij een operationele EDI-toepassing is een aantal stappen te onderscheiden (zie fi
guur 4.2). In deze figuur wordt ervan uitgegaan dat de EDIFACT-standaard wordt ge
bruikt (zie paragraaf 4.2). 

In-huls 
systeem 

stap 1 

In-huls 
belicht 

stap 2 

EDIFACT- 1----l~~>l 
bericht 

Figuur 4.2 De uitwisseling van berichten bij EDI 

stap3 

In-huls 
systeem 

Stap 5 

stap 4 

l-----111 EDIFACT
berlcht 

De successieve stappen in een EDI-berichtuitwisseling zijn: 
Stap 1: Organisatie A leidt uit haar eigen informatiesystemen (het in-huis systeem) 

gegevens af, die gegroepeerd moeten worden tot een bericht aan organisatie 
B; 

Stap 2: Het in-huis bericht wordt vertaald in een bericht volgens de EDIFACT-stan
daard; 

Stap 3: Het EDIFACT-bericht wordt verzonden van organisatie A naar organisatie 
B via een netwerk; 

Stap 4: Organisatie B vertaalt het ontvangen bericht in een eigen in-huis bericht; 
Stap 5: Het in-huis bericht wordt vervolgens ingelezen in en afgehandeld door ei

gen computerapplicaties van organisatie B. 

Zonder directe communicatie tussen de computersystemen van beide partners is er 
geen sprake van EDI. Dit is bijvoorbeeld het geval als het ontvangen bericht niet di
rect verwerkt wordt, maar afgedrukt. Er is dan slechts de functionaliteit van een fax. 

Momenteel zijn netwerken en standaardsoftware beschikbaar voor het fysieke trans
port van een bericht (stap 3) en het vertalen van in-huis berichten naar EDIFACT-be
richten en vice versa (stap 2 en 4). Geen standaardsoftware is beschikbaar voor de 
stappen 1 en 5. Software voor de stappen 1 en 5 moet door elke organisatie zelf ont
wikkeld worden. Wanneer men echter gebruik maakt van een softwarepakket, dan 
dient de toeleverancier hiervan EDI als een standaardonderdeel aan te bieden. 
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We zullen hierna kort de verschillende stappen toelichten. Daarna komt de EDI-stan
daardisatie aan de orde, meer specifiek de EDIFACT-standaardisatie, vooral van be
lang bij de stappen 2 en 4. 

Allereerst beschouwen we de stappen 2 en 4: de vertaling van de interne gegevens 
naar EDIFACT-berichten en vice versa. 
In het algemeen zijn informatiesystemen niet ontwikkeld om gestandaardiseerde EDI
berichten - overeengekomen met de handelspartner - te genereren of te ontvangen. De 
hiervoor benodigde programmatuur en de benodigde tabellen met coderingen, de 
EDI-software, worden niet opgenomen in de informatiesystemen. De EDI-software 
voorkomt dat voortdurend aanpassingen nodig zijn in interne applicaties als gevolg 
van nieuwe of gewijzigde EDI-berichtdefinities, of naar aanleiding van een EDI-ver
binding met een nieuwe partner. 
Voor de generatie van EDI-berichten levert de interne applicatie de basisgegevens 
aan de EDI-software. Een voorbeeld: tot de basisgegevens van een inkooporder beho
ren een produktcode, de te leveren hoeveelheid en de leverdatum. De EDI-software 
genereert uit deze basisgegevens via een vertaaltabel EDI-berichten volgens het ge
kozen EDIFACT-standaardbericht 

Evenzo worden aan de ontvangende zijde berichten die van partners afkomstig zijn 
door EDI-software bewerkt en doorgegeven aan de interne computerapplicaties. De 
EDI-software selecteert daartoe de basisgegevens uit de ontvangen EDI-berichten en 
plaatst deze in een file of database. De ontvangende informatiesystemen kunnen ver
volgens deze gegevens verwerken. 

Voor wat betreft stap 3 uit figuur 4.2 ondersteuntdeEDI-software het verzenden en 
ontvangen van EDI-berichten. Er zijn mogelijkheden voor het fysiek transporteren 
van berichten: 
• een bilaterale huurlijn tussen twee partners; 
• een directe (gekozen) verbinding tussen twee partners; 
• een datanetwerk, in Nederland bijvoorbeeld Datanet-I; 
• een value-added-netwerk met postbussen; deze postbussen zorgen voor tijdonaf

hankelijke communicatie, aangezien de partner niet gedwongen is op hetzelfde 
tijdstip te communiceren; daarnaast zorgen deze netwerken voor het overbruggen 
van procedurele verschillen en protocolverschillen tussen de partners. In hoofd
stuk 8 wordt hier nog verder op ingegaan. 

Het communicatiedeel van de EDI-software zorgt er voor dat de aansturing - het op
halen van EDI-berichten en het verzenden van EDI-berichten - geheel automatisch 
kan verlopen. 

Samengevat vertaalt de EDI-software interne gegevens naar EDI-berichten en vice 
versa. Verder kandeEDI-software de communicatie met de interne computerapplica
ties verzorgen in de vorm van het uitwisselen van files of het gebruikmaken van een 
database. Tot slot kan de EDI-software de communicatie met de netwerken onder
steunen. In hoofdstuk 8 zal nog worden ingegaan op de mogelijkheden en beperkin
gen van de EDI-software. 
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Essentieel voor EDI zijn de stappen 1 en 5: deEDI-berichten moeten zonder mense
lijke tussenkomst respectievelijk gegenereerd of verwerkt worden door het in-huis 
systeem. 
Voor het automatisch genereren en versturen van EDI-berichten is het nodig dat de 
basisgegevens geselecteerd worden in het in-huis systeem en naardeEDI-software 
verstuurd worden. Bijvoorbeeld: ten behoeve van het NAD-segment in een EDI-be
richt moeten de {gecodeerde) NAW-gegevens uit het in-huis systeem geselecteerd 
worden. 
Deze computerprogramma's worden ook wel voorloop- en naloopprogramma's ge
noemd. Indien noodzakelijk zullen deze voorloop- en naloopprogramma's ook ont
brekende data-elementen in het in-huis systeem ten behoeve van de EDI-berichten 
genereren dan wel het formaat aanpassen. Een voorbeeld van deze formaataanpas
sing: het in-huis systeem hanteert het 'f' teken terwijl EDIFACT 'NLG' voorschrijft 
Steeds meer EDI-softwarepakketten kunnen echter dergelijke 'formaatvertalingen' 
ondersteunen. In hoofdstuk 8 zijn meerdere voorbeelden van voorloop- en nalooppro
gramma's beschreven. 

Het automatisch ontvangen en verwerken vandeEDI-berichten betekent dat de basis
gegevens in het in-huis systeem worden verwerkt. Ook hierbij kunnen wederom 
voorloop- en naloopprogramma's problemen oplossen. Bijvoorbeeld wanneer basis
gegevens niet verwerkt kunnen worden in het in-huis systeem, maar wel in de latere 
EDI-berichten naar de partner opgenomen moeten worden. Als in het in-huis systeem 
van de afnemer geen 'record' voor handen is voor het vastleggen van het ordernum
mer van de toeleverancier, dan moet dit middels een voorloopprogramma worden op
geslagen. Wanneer een EDI-bericht teruggestuurd moet worden, bijvoorbeeld voor 
het doorgeven van wijzigingen van de order of het verzendbericht, dan zal het na
loopprogramma het ordernummer toevoegen. 

Om een indruk te geven van het omzetten van de interne data naar EDIFACT-berich
ten is in Appendix 3 een voorbeeld uitgewerkt. In hoofdstuk 8 worden de problemen 
beschreven die kunnen optreden wanneer menselijke interactie zoveel mogelijk wordt 
geëlimineerd bij het genereren of verwerken van EDI-berichten. 

4.4 EDI-standaardisatie 

Het overzenden van EDI-berichten van de ene naar de andere partner is niet voldoen
de voor betekenisvolle communicatie. Beide partners moeten de uitgewisselde EDI
berichten eenduidig interpreteren en begrijpen. Daartoe is standaardisatie nodig. De 
toekomstige EDI-wereldstandaard is zeer waarschijnlijk EDIFACT (Electronic Data 
Interchange For Administration, Commerce and Transport). Het initiatief om te ko
men tot de EDIFACT-standaard is genomen in 1985, onder auspiciën van de Wor
king Party 4 on Facilitation of International Trade Procedures, een onderdeel van de 
Economie Commission for Europe van de Verenigde Naties. De International Stand
ards Organisation (ISO) heeft inmiddels verschillende van deze EDIFACT-standaar-
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den als ISO-standaard uitgebracht. In Europa is EDIFACT reeds de meest gebruikte 
EDI-standaard. De eerder gebruikte richtlijnen, de zogenaamde GeneralTrade Data 
Interchange (GTDI) guidelines, worden bijna niet meer gebruikt. In de V.S. daarente
gen worden nog volop de zogenaamde X.12-standaarden gebruikt. Echter ook hier 
wordt verwacht dat in de komende jaren een migratie naar EDIF ACT zal plaatsvin
den. 

Zoals eerder reeds gememoreerd hebben zich verschillende gebruikersgroepen gefor
meerd. Vrijwel al deze gebruikersgroepen hebben verklaard zich te conformeren aan 
de EDIFACT-standaard. De gebruikersgroepen detailleren de EDIFACT-berichten 
uitgaande van de behoeften binnen de gebruikersgroep, de zogenoemde 'subset'. Ver
der trachten zij aan specifieke behoeften te voldoen. 

Er zijn gebruikersgroepen die reeds gestart waren met het definiëren van EDI-berich
ten voordat de EDIFACT-standaard beschikbaar was. Een voorbeeld is Odette, de ge
bruikersorganisatie van Europese automobielindustrie. De meeste van deze 'oudere' 
gebruikersorganisaties hebben verklaard te migreren naar EDIFACT. 

EDIFACT-standaarden omvatten richtlijnen voor de structurering en invulling van 
EDI-berichten. Belangrijke onderdelen zijn: 
• de grammaticaregels (syntax-rules); 
• de te gebruiken {groepen van) gegevens (data-elementen en segmenten); 
• de te gebruiken berichten (standard messages of standaardberichten). 

In Appendix 1 wordt de EDIFACT-standaard uitgebreid beschreven. 

De EDIFACT-standaardberichten moeten in principe beantwoorden aan de communi
catiebehoeften van alle mogelijke communicatiepartijen. Vandaar dat een standaard
bericht zeer veel segmenten bevat en op veel verschillende manieren ingevuld kan 
worden. Indien een bedrijf deze verschillende 'invullingen' van EDIFACT moet im
plementeren, kan dat veel problemen opleveren gezien de vele interfaces die beno
digd zijn. In hoofdstuk 8 zal dieper ingegaan worden op deze problemen. Om het 
aantal interfaces te beperken definiëren groepen van gebruikers zogenoemde 'sub
sets'. Een subset specificeert hoe en welke segmenten en data-elementen in een EDI
F ACT -bericht gebruikt moeten worden en eventueel wordt de specifieke interpretatie 
toegevoegd. 
Verschillende industrietakken hebben op Europees niveau een dergelijke subset gede
finieerd, zoals de Europese elektronische industrie (EDIFICE), de Europese automo
bielindustrie (Odette), de Europese Chemie (CEFIC), transport, bouw (Edicon). Ini
tiatieven om te komen tot subsets zijn er zowel wereldwijd als op Europees, landelijk, 
of bedrijfsniveau. 

Een voorbeeld op bedrijfsniveau is bijvoorbeeld binnen Philips te zien. In de divisie 
Consumentenprodokten is uitgaande van de EDIFICE-subset een verdere detaillering 
van de te gebruiken EDI-berichten gedefinieerd, de zogenaamde Philips CE-subset. 
Deze subset wordt door alle CE-fabrieken (ongeveer 25) en toeleveranciers gebruikt. 
Dit heeft als groot voordeel dat zowel de CE-fabriek als de toeleverancier slechts één 
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interface moet ontwikkelen om te kunnen communiceren met respectievelijk alle toe
leveranciers en CE-fabrieken die de subset gebruiken. In de praktijk is gebleken dat 
wanneer eenmaal een bericht is geïmplementeerd met één partner, de kosten van een 
tweede en derde partner met datzelfde bericht erg laag zijn. In appendix I is een 
voorbeeld van een subset weergegeven. 

Tot slot, het definiëren van een subset heeft slechts dan zin wanneer de infonnatiebe
hoeften in de betreffende gebruikersgroep overeenkomen. In het geval van Philips CE 
hebben de fabrieken soortgelijke bedrijfsprocessen, werkwijzen, logistieke bestu
ringsprincipes en -systemen; vandaar dat het mogelijk is een zeer gedetailleerde sub
set te definiëren. 

4.5 Voordelen van EDI 

Aan het toepassen van EDI zijn zowel directe als indirecte voordelen verbonden. De 
directe voordelen zijn realiseerbaar zonder het wijzigen van de relatie met de partner. 
De indirecte voordelen zijn slechts realiseerbaar door het wijzigen van de relatie met 
de partner, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van EDI. Beide ty
pen voordelen worden hieronder besproken; de bespreking van de indirecte voordelen 
beperkt zich tot de strategische voordelen. 

4.5.1 Directe voordelen 

In Bemelmans (1990) zijn de directe voordelen gerubriceerd in vier hoofdcatego
rieën: 

1 snelheid; 
2 tijdsonafhankelijkheid; 
3 betrouwbaarheid; 
4 efficiency. 

De eerste hoofdcategorie van voordelen is de toename in snelheid. Goederen hoeven 
niet meer te 'wachten' op het bijbehorend infonnatieverkeer, of sterker: het infonna
tieverkeer loopt vooruit op de goederenstroom. Verlaging van onder andere (veîlig
heids)voorraden is daardoor mogelijk. De bestel- en betalingscyclus kunnen aanzien
lijk worden versneld. 

Praktisch betekent dit voor bijvoorbeeld een hoofdvestiging dat aan het einde van een 
dag alle bestellingen van de verschillende vestigingen via elektronische communica
tie verzameld worden en automatisch verwerkt tot bestelorders bij de toeleveranciers. 
Menselijke interactie is daarbij niet meer nodig. Bestellingen worden 's nachts ge
plaatst en vanaf de volgende dag uitgeleverd. De toename van de snelheid komt niet 
alleen door de snelheid van de elektronische communicatie (dat kan ook gerealiseerd 
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worden met fax of telex), maar vooral door de uitschakeling van menselijke handelin
gen en in het voorkomen van het herstellen van fouten. 

De tweede categorie voordelen van EDI is de tijdsonafhankelijkheid, in het bijzonder 
wanneer een netwerk met postbussysteem gebruikt wordt. De verschillende tijdzones, 
feest- en verlofdagen, etc. op de wereld belemmeren de 'globalization of the market'. 
Door EDI kunnen grote hoeveelheden gegevens automatisch worden gegenereerd en 
verzonden worden door de ene partner; de andere partner kan deze gegevens auto
matisch ontvangen en verwerken op het tijdstip dat het hem schikt. En dit is mogelijk 
24 uur per dag, 7 dagen per week, ongeacht plaats en tijd. 

Derde categorie voordelen is de verhoging van de betrouwbaarheid. Uit de praktijk is 
gebleken dat het aantal fouten door telkens hernieuwd invoeren van gegevens zeer 
hoog is. Door het toepassen van EDI is in principe éénmaal invoeren van gegevens 
voldoende met als groot voordeel een aanzienlijke reductie van fouten. Gedegen vali
datieroutines kunnen bij automatische verwerking een verdere foutenreductie realise
ren. Daarbij vereist EDI eenduidige afspraken over alle details en alle overeengeko
men details moeten in de berichten vermeld worden. Half ingevulde inkooporders of 
douaneformulieren met allerlei opmerkingen of kattebelletjes zijn uit den boze bij 
EDI. 

Laatste categorie van voordelen is de efficiency van de invoer van gegevens. Zoals 
reeds aangegeven hoeft men bij EDI gegevens in principe slechts éénmaal in te voe
ren. Dat leidt niet alleen tot een hogere betrouwbaarheid, maar ook tot een aanzienlij
ke kostenbesparing. 

Om een beter inzicht te krijgen in de voordelen zijn enkele voordelen in appendix 2 
gekwantificeerd. Aan de hand van een voorbeeld wordt aangetoond dat door invoe
ring van EDI een levertijdreductie te realiseren is van 18 naar 9 dagen. Dit voorbeeld 
is geverifieerd met verschillende praktijkgevallen in Philips Consumer Electronics. 
Ook andere bedrijven rapporteren soortgelijke ervaringen: Texas Instruments heeft 
door toepassing van EDI naar haar toeleveranciers een identieke besparing gereali
seerd als in appendix 2 beschreven, voor wat betreft de componenten inkooporder
vrijgave, post en order-acceptatie (zie Frowd (1993)). 

Andere voorbeelden zijn in de literatuur te vinden, zoals bij Sadhwani (1987): 
• Tennessee Service Merchandise Co. schat dat het traditioneel verwerken van een 

order$ 50 kost, EDI reduceert dit tot$ 12 tot$ 14. Tot eenzelfde orde van grootte 
komt de Amerikaanse organisatie van de automobielindustrie; 

• De Bank of Chicago heeft berekend dat de kostenbesparing door EDI per docu
ment varieert tussen$ 3,75 en$ 6,50; 

• Super Value Stores, een groothandel in Minneapolis, die levert aan 5.000 onaf
hankelijke kruideniers, bespaart$ 6000,- per dag door EDI in zijn orderverwer
king. 

Deze voorbeelden zijn weliswaar niet representatief voor alle EDI-toepassingen, 
maar geven aan in welke orde van grootte de voordelen liggen. 
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4.5.2 Indirecte voordelen: strategische voordelen 

Belangrijker dan de bovengenoemde directe voordelen van toepassing van EDI, zijn 
de indirecte voordelen. De toepassing van EDJ is dan in plaats van 'efficiency-dri
ven', veel meer gericht op het ondersteunen en mede mogelijk maken van effectivi
teitsverbetering in de bedrijfsprocessen en eventueel het realiseren van concurrentie
voordelen. Of anders geformuleerd, EDI kan het middel zijn dat wijzigingen in de 
ondernemingsstrategie mogelijk maakt. In het kader van dit boek spitsen we dit toe 
op een betere wijze van afstemming tussen toeleverancier en afnemer. 

Belangrijk in dit verband zijn de geschetste ontwikkelingen uit hoofdstuk 2: de we
zenlijke verandering van een sellers' market naar een buyers' market Immers, snel, 
goedkoop (lage voorraden) en betrouwbaar leveren van een grote diversiteit aan pro
dukten, wordt pas mogelijk indien men met externe toeleveranciers een voortdurende 
afstemming heeft. 
Een werkwijze gebaseerd op het met de hand invullen en uitwisselen van documenten 
is schiet tekort in een grotendeels geautomatiseerd systeem voor logistieke beheer
sing. EDI is bijna een noodzaak bij de moderne logistiek, alleen al uit hoofde van het 
verkorten van de doorlooptijd van communicatie. Voorbeeld: in de traditionele opzet 
werden door een vrachtwagenfabrikant eens per vier weken leverschema's opgesteld 
voor de betrokken externe toeleveranciers. Op de dag dat weer nieuwe leverschema's 
werden gegenereerd, bleek vaak dat de vorige schema's nog niet in de produktiesys
temen van de toeleveranciers waren opgenomen en verwerkt. Oorzaken van deze 
langzame verwerking waren voornamelijk de handmatige generatie en controle van 
orders, de lange internationale posttijden en het met de hand verwerken bij de toele
verancier. EDI kan dergelijke vertragingen vrijwel opheffen. 
Daarnaast biedt EDI mogelijkheden de frequentie van communicatie te verhogen: in 
plaats van maandelijks kan men nu wekelijks of dagelijks behoeften doorgeven. 
Tezamen biedt dit de mogelijkheid tot het sneller reageren op veranderingen in de 
markt en/of het verlagen van veiligheidsvoorraden. In die zin kan EDI strategische 
voordelen opleveren. 
In van der Vlist (1993) staan enkele andere voorbeelden van effectiviteitsverbeterin
gen in industrie en daarbuiten door toepassing van EDL 

In hoofdstuk 3 is een andere ontwikkeling in de samenwerking tussen toeleverancier 
en afnemer besproken: de 'Value Added Partnership (V AP)'. 
EDI speelt bij een V AP een belangrijke rol, omdat een V AP leidt tot een toename in 
intensiteit en frequentie van communiceren. Een voorbeeld daarvan is het doorgeven 
van een te veel aan orders van de ene toeleverancier naar een collega-toeleverancier. 
Zo'n intensief communicatieverkeer is veelal niet meer efficiënt en effectief af te 
handelen met conventionele communicatiemiddelen; EDI vormt in zo'n opzet een on
ontbeerlijk hulpmiddel. EDI kan in deze context dus een noodzakelijk hulpmiddel 
zijn om hechte samenwerkingsvormen te realiseren en daarmee ook een middel om 
strategische voordelen te behalen. 

Het behalen van strategische voordelen mede door toepassing van EDI kan in princi
pe op verschillende manieren. Indien de strategie van een bedrijf zich toespitst op het 
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zo goedkoop mogelijk produceren, ligt het voor de hand EDI toe te passen in de kos
tensfeer (lagere voorraden, snellere betalingsafhandeling, vermijden van leegloop van 
produktie- en transportcapaciteiten, uitschakelen van intermediaire organisaties of 
functionarissen, etc.). 

Spitst de strategie zich toe op aspecten als leversnelheid, leverflexibiliteit en leverbe
trouwbaarheid, dan zal de inzet van EDI zich uiteraard daarop concentreren (zie on
der andere de voordelen van de eerder beschreven V AP). 
Spitst de strategie zich toe op het verhogen van de service naar afnemers, dan kan 
men met behulp van EDI extra (informatie)diensten aan de bestaande produkten toe
voegen. De toeleverancier kan bijvoorbeeld zijn informatie over assortiment en leve
ringsvoorwaarden, over produkt- en prijsvergelijkingen, service bij financiële afhan
deling en administratie aanbieden. 

In de literatuur zijn andere indelingen van EDI-voordelen te vinden. Een veel ge
bruikte indeling is gebaseerd op de doelstelling van EDI, te weten (zie Bytheway 
(1990)): 
• efficiency-verbetering ('doing things right'), bijvoorbeeld gericht op het verlagen 

van voorraden, te vergelijken met de indirecte voordelen; 
• effectiviteitverbetering ('doing the right thing'), bijvoorbeeld gericht op het ver

beteren van de relatie met afnemers en te vergelijken met een deel van de zojuist 
beschreven indirecte voordelen; 

• wijziging bedrijfsproces ('doing something else'), bijvoorbeeld door het snel aan
bieden van informatie, bijvoorbeeld in de vorm van 'tracing and tracking'-syste
men of reserveringssystemen. 

4.6 Kanttekeningen bij EDI 

Zoals uit de opsomming van voordelen bij Sadhwani (1987) blijkt, is in de literatuur 
sprake van een hoerastemming ten aanzien van de invoering van EDI. In de praktijk 
blijkt echter dat invoering van EDI niet altijd tot voordelen leidt. In hoofdstuk 1 werd 
reeds op de verschillende problemen van EDI geduid. In de literatuur wordt slechts 
sporadisch hiervan melding gedaan. Een voorbeeld is te vinden in van der Vlist 
(1992) waar kort melding wordt gedaan van een problematische start van het BOl
project bij Rank Xerox met een tiental toeleveranciers. Als redenen voor deze proble
matische start werden genoemd: 

''Al snel bleek dat de tijd die men in het oorspronkelUke plan had uitgetrokken voor 
het overgaan op ED/ enorm had onderschat. Verder bleken er grote problemen te 
zUn met het gekozen EDI-softwarepakket. Ten slotte bleek de projectcoördinatie door 
het grote aantal betrokken panijen te complex en liet de kwaliteit van de projecton
dersteuning te wensen over. 
Zowel bij Rank Xerox als bij de meeste toeleveranciers had men onvoldoende onder
kend hoe wezenlijk de overgang naar EDI ingrijpt in het logistieke proces." 
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Ook in Veth (1993), Kornelius (1992a) en Kreuwels (1992) zijn verschillende proble
men beschreven die optreden bij het in de praktijk invoeren van EDI. In hoofdstuk 8 
zal hierop in detail worden ingegaan. 

De mogelijke nadelen en problemen bij toepassing van EDI worden hieronder kort 
opgesomd: 
• EDI kan functies in de logistieke keten overbodig maken en een bedreiging vor

men voor één van de betrokken partijen. Dit wordt toegelicht in de bouwmateria
len-case (zie figuur 4.3); 

• Invoering van EDI vereist een integrale aanpak. Management, verkoop, inkoop, 
etc. moeten allen betrokken worden bij de invoering van EDI en de beoogde pro
cesverbeteringen. Een project gedragen door de afdeling automatisering, slechts 
gericht op het invoeren van EDI, is gedoemd te mislukken. Immers, de gebruikers 
zullen de voordelen niet zien en slechts ten dele meewerken. Een goede illustratie 
hiervan is te vinden in Kirkels (1992). Daarin worden twee EDI-projecten van 
Michelin genoemd met twee vergelijkbare klanten. In het ene geval vormt EDI 
een onderdeel of beter gezegd een middel in een groter logistiek project. Het pro
ject voorliep voorspoedig, mede door de grote betrokkenheid van inkoop/ver
koop- en planningsafdelingen van zowel Michelin als de klant. Het tweede 
project was slechts gericht op realiseren van een EDI-verbinding. De voortgang 
was problematisch en heeft gedurende het onderzoek geen concrete resultaten op
geleverd. 
Een andere case uit de automobielindustrie die het bovenstaande illustreert, is in 
het onderstaande kader beschreven; 

• Indien de automatiseringsgraad van een van beide partners laag is, heeft invoering 
van EDI weinig zin. In zo'n geval worden deEDI-berichten bij de ontvangende 
partij afgedrukt en vervolgens op de oude wijze behandeld. De EDI-investeringen 
wegen dan niet op tegen de opbrengsten, omdat slechts de functionaliteit van een 
fax wordt gerealiseerd; 
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Figuur 4.3 Toepassing van EDI in de bouwmaterialen-branche 
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• De procedures dienen geformaliseerd te worden. Dit kan leiden tot minder flexi
biliteit. Een voorbeeld: bij telefonische orderacceptatie doet de telefonist( e) vaak 
meer dan het inbrengen van bestellingen in het informatiesysteem. Bij het buiten 
voorraad raken van een artikel kan hij/zij na overleg met de afnemer over het spe
cifieke gebruiksdoel, een vervangend artikel verkopen. Dit overleg en het aanbie
den van alternatieve artikelen is bij EDI niet eenvoudig te realiseren, wat kan 
leiden tot een structurele verlaging van de verkoop wanneer afnemers na het ont
vangen van het 'buiten voorraad EDI-bericht' uitwijken naar een concurrent. 

Kortom, invoering van EDI leidt niet automatisch tot realisatie van directe en indirec
te voordelen; het kan zelfs leiden tot nadelen. Het is daarom van belang de belang
rijkste voorwaarden voor zinvolle invoering van EDI te onderkennen. Ruwweg kan 
men een drietal categorieën onderscheiden, te weten voorwaarden ten aanzien van: 

1 de kenmerken waaraan de uit te wisselen gegevens moeten voldoen; 
2 de wijze van samenwerking c.q. de beschikbare afspraken tussen de twee commu

nicatiepartners; 
3 de automatiseringsgraad van beide communicatiepartners. 

Ad 1. Kenmerken van de gegevens 
Grofweg moeten de uit te wisselen gegevens aan twee criteria voldoen: structureer
baarbeid en hoog volume per tijdseenheid. 
Met structureerbaarbeid wordt gedoeld op de mogelijkheid om de gegevens door 
computers en zonder menselijke interactie te laten verwerken. Vrije tekst zoals ge
bruikelijk in fax of elektronische post, is dus niet te verwerken. 
Daarnaast is een hoog volume vereist om EDI economisch te rechtvaardigen. Alleen 
bij een hoog volume zijn de directe voordelen groot genoeg om de investeringen te 
verantwoorden. Het volume volgt uit de frequentie van informatie-uitwisseling en het 
aantal gegevens per bericht/informatie-uitwisseling. 
Van belang is ook de vereiste verwerkingssnelheid van de gegevens. EDI is minder 
geschikt voor gegevens die jaarlijks worden uitgewisseld en niet snel verwerkt hoe
ven te worden. Gegevens die frequent moeten worden uitgewisseld en snel verwerkt 
moeten worden zijn ideaal voor EDI. 
EDI is minder geschikt voor het uitwisselen van gegevens die zeer snel -binnen mi
nuten verwerkt moeten worden. Daarvoor is on-line transactieverwerking meer ge
schikt. De ontwikkelingen in interactieve EDI kunnen in de toekomst hieraan tege
moetkomen. De standaardisatie op dit gebied slaat echter nog in de kinderschoenen. 
Bovendien zijn de meeste informatiesystemen die in de praktijk gebruikt worden niet 
in staat om zonder grote wijzigingen op een dergelijke manier te communiceren. 

Ad 2. Wijze van samenwerking 
Zoals reeds verschillende keren gememoreerd heeft EDI slechts zin wanneer de uit te 
wisselen gegevens in de regel automatisch gegenereerd c.q. verwerkt worden. Daar
voor zijn afspraken tussen de twee communicatiepartners noodzakelijk. Deze afspra
ken hebben betrekking op enerzijds de precieze definitie van de uit te wisselen gege
vens en anderzijds op de pragmatiek van deze gegevens. De syntax en semantische 
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definitie van de uit te wisselen gegevens is grotendeels vastgelegd door middel van 
de EDI-standaarden. De pragmatiek van de gegevens is niet vastgelegd in de EDI
standaarden. Bij pragmatiek kan men denken aan het vastleggen welke consequenties 
een toeleverancier mag verbinden aan een ontvangen toekomstplan en welke gevol
gen verbonden zijn aan het niet nakomen van het afgegeven toekomstplan voor zowel 
toeleverancier als afnemer. 

Tot slot moeten beide partners afspraken maken over de algemene inkoopvoorwaar
den, de identificatie van de bestelde goederen (bijvoorbeeld met een code- of teke
ningnummer) en eventueel andere aspecten zoals de prijs en de levertijd. Deze onder
werpen zijn relatief stabiel, maar vereisen veelal menselijke interpretatie en interactie. 
Vandaar dat deze niet ideaal zijn voor toepassing van EDI. In feite moeten deze as
pecten in een Gaar/raam)contract vastgelegd worden. Vervolgens wordt in de EDI-be
richten verwezen naar dit contract. Voor de dagelijkse afuandeling is dan geen men
selijke interactie meer vereist. In hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de vereiste 
samenwerking voor zinvolle toepassing van EDI bij industriële toelevering. 

Ad 3. Automatiseringsgraad 
Uiteraard moeten beide partners zodanig geautomatiseerd zijn, dat de uit te wisselen 
gegevens automatisch zonder menselijke interactie gegenereerd c.q. verwerkt kunnen 
worden. Wanneer een van beide de gegevens met de hand moet genereren of verwer
ken, is er geen sprake van EDI. 

Is aan voorgaande voorwaarden niet voldaan dan zullen de eerder beschreven voorde
len slechts ten dele of in het geheel niet gerealiseerd worden. 

In hoofdstuk 8 zullen deze punten worden toegelicht aan de hand van praktische 
voorbeelden uit de industriële toelevering. 

4.7 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is EDI in hoofdlijnen beschreven. De verschillende voor de hand lig
gende directe voordelen als snelheid en betrouwbaarheid zijn met behulp van voor
beelden toegelicht. Beschouwen we de voorwaarden voor het realiseren van deze 
voordelen, dan geldt hetzelfde voor EDI als voor automatisering in het algemeen: ui
termate geschikt bij het uitwisselen van grote hoeveelheden gegevens die routinema
tig kunnen worden afgehandeld. 

Met EDI zijn ook indirecte voordelen te realiseren. Dit is toegelicht aan de hand van 
de ontwikkelingen op logistiek gebied in de samenwerking tussen toeleverancier en 
afnemer. Indien EDI wordt ingezet om deze ontwikkelingen te ondersteunen, kan 
men spreken van de strategische voordelen van EDI. 
Een voorbeeld van deze nieuwe ontwikkelingen is het concept meerniveau-communi
catie. EDI kan bij de realisatie van dit concept een belangrijke ondersteunende rol 
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spelen. In het volgende hoofdstuk wordt het concept meerniveau-communicatie nader 
toegelicht. Vervolgens zal in latere hoofdstukken de rol van EDI hierin aan de orde 
komen. 
In feite zijn de volgende hoofdstukken een beschrijving en bevestiging van de stelling 
dat EDI een middel kan zijn om strategische voordelen te behalen in de samenwer
king tussen toeleverancier en afnemer. 
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5 Naar meerniveau-afstemming 

In hoofdstuk 2 is het streven naar interne integratie aan de orde gekomen en zijn de 
concepten MRP en JIT binnen een fabriek kort beschreven. Tevens is aandacht be
steed aan de samenwerking tussen toeleverancier en afnemer. 
In dit hoofdstuk wordt de volgende stap in de samenwerking tussen toeleverancier en 
afnemer beschouwd, aangeduid met de term 'externe integratie'. In paragraaf 5.1 
wordt hiervoor een definitie gegeven en toegelicht. 
In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de bilaterale afstemming tussen een toeleveran
cier en een afnemer. De focus is vooral gericht op de onderwerpen en tijdstippen van 
afstemming met de bijbehorende informatie-uitwisseling. 
In de concepten MRP en JIT verstuurt een afnemer een order naar een toeleverancier. 
Diezelfde order kan echter ook in verschillende stappen gedetailleerd worden: de af
nemer geeft eerst aan hoeveel hij van een bepaalde groep (produktfamilie) van com
ponenten nodig heeft; in de daarop volgende tijdperiode worden de gewenste typen 
van de betreffende produktfamilie gespecificeerd; tenslotte wordt de precieze lever
datum, het levertijdstip en de leverplaats gespecificeerd. 
Deze getrapte specificatie wordt in dit hoofdstuk aangeduid met de term meerniveau
afstemming: toeleverancier en afnemer stemmen hun plannen voor de verschillende 
niveaus op verschillende tijdstippen af. 

Vanaf paragraaf 5.4 wordt het concept meerniveau-afstemming nader beschouwd, 
met name de begrippen produktfamilie en gemeenschappelijk traject. Daarnaast komt 
de positie van het KOOP bij meerniveau-afstemming aan de orde. Vervolgens komen 
in paragraaf 5.5 de baten van meerniveau-afstemming voor toeleverancier en afnemer 
aan de orde en wordt gekeken welke invloed de meerniveau-afstemming heeft op de 
gehele bedrijfskolom. In paragraaf 5.6 staat de invloed van produktstructuur en pro
duktiestructuur op de haalbaarheid en het nut van meerniveau-afstemming centraal. 
De voorwaarden voor een succesvolle meerniveau-afstemming tussen toeleverancier 
en afnemer komen aan de orde in paragraaf 5. 7. 

5.1 Externe logistieke int eg rat ie 

Volgens VanDaleis integratie 'het maken tot of opnemen in een geheel'. Bij interne 
logistieke integratie werden de afdelingen van één bedrijf als een geheel beschouwd 
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bij het optimaliseren van de logistieke prestatie; de 'scope van optimalisering' was 
beperkt tot de bedrijfsgrens. Bij externe integratie daarentegen wordt de bedrijfsgrens 
overschreden en wordt de scope uitgebreid met (een deel van) de bedrijfssituatie van 
de partner. In feite worden twee of meer partijen tot 'een geheel' bij het optimaliseren 
van de logistieke prestatie. 

Levertijd 

KOOP 
stroomafwaarts 

Ul1gangs
sltuatie 

I 

Figuur 5.1 Trade-off tussen de levertijd en de investering in voorraden bij een traditioneel KOOP 

De definitie van externe logistieke integratie die in dit hoofdstuk gebruikt wordt, is: 
'het op elkaar afstemmen van de logistieke werkwijzen van samenwerkende bedrij
ven'. 

Externe integratie van bedrijven kan op verschillende terreinen betrekking hebben. 
Zo spreekt Brevoord (1981) over 'externe administratieve integratie'; dit is het geval 
wanneer afstemming plaatsvindt over de wijze waarop organisaties administratief met 
elkaar communiceren. In dit hoofdstuk zullen we ons vooral richten op het op elkaar 
afstemmen van de logistieke werkwijze van toeleverancier en afnemer, de 'externe 
logistieke integratie'. 

Het streven naar externe integratie is een logisch vervolg op het streven naar interne 
integratie. Concepten als JIT, MRP-1 en MRP-11 hebben het interne traject aanzienlijk 
versneld. Interne doorlooptijden van uren komen dan ook in schril contrast te staan 
met de levertijden van weken of zelfs maanden die toeleveranciers hanteren. Vandaar 
dat externe logistieke integratie zich richt op het verbeteren van de logistieke prestatie 
tussen toeleverancier en afnemer. 

Welke mogelijkheden zijn er voor optimalisering van de logistieke prestatie over be
drijfsgrenzen heen? Zolang sprake is van een 'traditioneel' KOOP zoals beschreven 
in Hoekstra en Romme ( 1985), is er een trade-off tussen enerzijds de levertijd en an-
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derzijds de investering in voorraden. Het verkorten van de levertijd door een toele
verancier is alleen mogelijk als de toeleverancier zijn KOOP stroomafwaarts ver
plaatst, met als gevolg een toename van de investering· in voorraden bij de toeleveran
cier (zie pijl 'KOOP stroomafwaarts in figuur 5.1). Een vermindering van de voorra
den bij de toeleverancier is alleen mogelijk wanneer hij zijn KOOP stroomopwaarts 
verplaatst met als gevolg een langere levertijd naar afnemers (zie pijl in figuur 5.1 ). 

Met twee fictieve voorbeelden zullen we in het navolgende illustreren dat door een 
andere wijze van afstemming tussen toeleverancier en afnemer de logistieke prestatie 
vergroot kan worden zonder extra kosten in de vorm van investering in voorraden of 
een toename van de levertijd (Kreuwels ( 1993)). 

5.2 Voorbeelden van afstemming 

In het navolgende geven we twee fictieve voorbeelden om de nuances in beeld te 
brengen van mogelijke afstemming. Alvorens in te gaan op deze voorbeelden wordt 
de context geschetst. 

Beide voorbeelden betreffen een toeleverancier die zijn eindprodokten levert aan een 
industriële afnemer. De afnemer fabriceert televisietoestellen (afgekort tot televisies). 
De toeleverander levert hem de voorkant van de televisie. De betreffende afnemer is 
voor de toeleverancier belangrijk, de afnemer vertegenwoordigt meer dan 50% van 
zijn afzet. 
Het produktieproces van de toeleverancier is opgebouwd uit twee delen. Allereerst 
een fabricageproces dat van ingekochte plastic korrels de 'ruwe' voorkant (hierna ge
noemd 'ruw front') van de televisie fabriceert. In totaal fabriceert de toeleverancier 
tien verschillende ruwe fronten, die verschillen in grootte. 
Vervolgens worden verschillende componenten op het front geassembleerd. Het be
treft bijvoorbeeld de bedieningsknoppen en het plaatje met de type-aanduiding. Deze 
componenten verschillen per televisietype. Een front heeft gemiddeld vijf verschil
lende uitvoeringen, bestemd voor vijf verschillende televisietypen. De componenten 
(bedieningsknoppen, etc.) zijn bruikbaar voor verschillende televisietypen, maar zijn 
alleen toepasbaar voor deze afnemer. 

Het verschil in de twee voorbeelden is de verschillende positie van het KOOP van de 
toeleverancier in de uitgangssituatie. In het eerste voorbeeld assembleert de toele
verancier op order (Assemble-to-Order); het KOOP ligt op de voorraad ruwe fronten. 
In het tweede voorbeeld wordt het gehele front gefabriceerd en geassembleerd op or
der (Make-to-Order); het KOOP ligt op de voorraad grondstoffen en componenten 
benodigd voor de fabricage van ruwe fronten. (zie figuur 5.2) 

De levertijd, die de toeleverancier hanteert naar de afnemer, bedraagt in het eerste 
voorbeeld (Assemble-to-Order) 4 weken en in het tweede voorbeeld (Make-to-Order) 
12 weken. De toeleverancier baseert deze levertijd op de volgende elementen: 
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• ontvangen van klantorders en verwerken in de planning (1 week); 
• gemiddelde fabricagedoorlooptijd (7 weken; alleen voor het tweede voorbeeld); 
• gemiddelde assemblagedoorlooptijd (1 week); 
• gemiddelde transporttijd ( 1 week; frequentie aflevering wekelijks, afstand 20 

km); 
• veiligheidstijd (1 week voor het eerste voorbeeld, 2 weken voor het tweede voor

beeld, ter indekking van potentiële problemen bij fabricage). 

De lange fabricagedoorlooptijd wordt veroorzaakt door lange setup-tijden en daarmee 
samenhangende grote series. 

TOElEVERANCIER 
Fronten 

Figuur 5.2 Het produktieproces van de toeleverancier 

Activiteit Inplannen Fabricage Assemblage 
ruwe fronten fronten 

Tijdsduur 1 7 1 
(weken) 

Transport 

l 

Figuur 5.3 De opbouw van de levertijd van de toeleverancier 

AFNEMER 
Televisiefabrikant 

Veilil?.heidstiid 

Voorbeeld I 

1 

Voorbeeld 2 

2 

Voor het verbeteren van het logistieke proces is afstemming van de planningsproces
sen tussen toeleverancier en afnemer essentieel. Alvorens deze afstemming te be
schouwen, worden de planningsprocessen bij de toeleverancier en afnemer beschre
ven voor het eerste voorbeeld. 

Men kan de volgende elementen onderscheiden (zie figuur 5.4): 
• De afnemer maakt op basis van de te verwachten marktvraag elk half jaar een 

globaal capaciteits- en materiaalbehoeftenplan met een zicht van twee jaar. Hier
van is het plan voor het eerste half jaar slechts in extreme situaties te wijzigen 
(bijvoorbeeld in het geval van een instortende of 'boorning' markt); 
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• Wekelijks maakt de toeleverancier op basis van prognoses een plan voor het fa
briceren van ruwe fronten op de specifieke fabricagelijn. Daarbij worden de beno
digde grondstoffen en componenten gereserveerd. Tevens maakt hij voor de 
assemblage van de ruwe fronten reeds een globale reservering van de assembla
gecapaciteit De verwerving van componenten voor fabricage en assemblage van 
fronten vindt ook wekelijks plaats op basis van de prognose van de marktvraag. 
De planningshorizon bedraagt 6 maanden, waarvan de eerste week onverander
baar is; 

• Wekelijks maakt de toeleverancier op basis van reële klantorders een plan voor 
het assembleren van ruwe fronten. Daarbij worden zowel de specifieke assembla
gelijn, alsook de benodigde ruwe fronten en andere componenten gereserveerd. 
De planningshorizon bedraagt 4 weken, waarvan slechts de eerste week niet te 
veranderen is; 

• Tenslotte maakt de toeleverancier dagelijks aan de hand van de beschikbaar geko
men fronten uit de assemblage en de in de klantorder gevraagde leverdatum een 
transportplan. De planningshoriwn bedraagt 2 weken, waarvan de eerste twee da
gen niet te veranderen zijn. 

Voorrood
hoogten 

Assemblage
planning 

FREQUENlJE ZICHT 

2 jaar 
ftxed: half jaar 

6 maanden 
flxed: 1 week 

4 weken 
fbced: 1 weet 

2 waken 
flxed: 2 delgen 

Figuur 5.4 Niveaus van planning bij de toeleverancier bij Assembte-to-Order (eerste voorbeeld) 

De verschillende stappen of niveaus in de planning berusten op de overgang: 
• van prognoses over de algemene marktvraag ( = globaal) naar de klantorders van 

specifieke afnemers; 
• van een produktgroep (fronten) naar produktfamilies (types met identieke ruwe 

fronten) naar specifieke produkttypes (geassembleerde fronten). 

De afnemer kent eveneens een aantal niveaus in zijn planning. Net als de toeleveran
cier maakt de afnemer op basis van prognoses van de marktvraag en de beschikbare 
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capaciteit een globale planning van de verdeling van de capaciteit en de benodigde 
materialen. Deze planning heeft als resultaat een gepland aantal voor de produktgroep 
televisies. 
Vervolgens wordt maandelijks een produktieplan opgesteld waarin per produktfami
lie de te produceren aantallen worden vastgesteld met het daarbij behorende capaci
teitsbeslag en de materiaalbehoeften. 

Een familie van televisies bestaat gemiddeld uit vijf verschillende typen. De televi
sies van een familie hebben allemaal een front van gelijke grootte (=identieke ruwe 
fronten), maar niet noodzakelijkerwijze gelijke bedieningsknoppen! en type-aandui
dingen. 

De ruwe fronten die de toeleverancier in de eerste produktiestap - het fabricageproces 
- fabriceert zijn dus toepasbaar voor al1e typen televisies van één produktfamilie. 
De afnemer maakt op basis van de binnengekomen orders van klanten een planning 
van de te produceren televisietypen resulterend in een gedetailleerd capaciteitsplan en 
materiaalbehoeftenplan. 
Vervolgens wordt op basis van het produktieplan en de klantorders een toeleverplan 
opgesteld. In figuur 5.5 is het bovenstaande weergegeven en is bovendien de frequen
tie en het zicht van de betreffende planning aangeduid. 

Prognose 
morldvraag 

Klanten
orderS 

Klanten
orders 

Globale planning 
capaciteit/matertaal 1----. 

Globale 
produldieplannlng 

Toeleverplanning 

FREQUENTIE ZICHT 

half-jaarlijks 

maandelijks 

wekelijks 

wekeliJks 

2 jaar 
flxed: 1 jaar 

l Jaar 
flxed: 3 maanden 

12 weken 
flxed: 4 weken 

6 weken 
flxed: 2 Weken 

Figuur 5.5 Niveaus van planning bij de afnemer bij Assemble-to-Order (eerste voorbeeld) 

Uitgaande van deze planning van de afnemer en de planning van de toeleverancier 
kunnen we de afstemming van deze twee planningen beschouwen. 
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5.2.1 Voorbeeld 1: Assemble-to-Order met voorafgaande 
aggregatie 

In het eerste voorbeeld assembleert de toeleverancier op order. Het voorbeeld bestaat 
uit vier gevallen. 
In het eerste geval wordt een traditionele situatie gekarakteriseerd: een afnemer 
plaatst orders bij een toeleverancier zonder verdere afstemming, of de afstemming is 
beperkt tot een raamcontract 

In het tweede geval is sprake van een intensievere vorm van afstemming: de toele
verancier en de afnemer sluiten een jaarcontract waarin de afnemer toezeggingen 
doet; op basis daarvan roept de afnemer goederen af. 

In het derde geval worden de goederen van een order Just-In-Time afgeroepen: de 
goederen moeten op een bepaald tijdstip en in een bepaalde volgorde afgeleverd wor
den. 

In het laatste geval, geval vier, roept de afnemer niet alleen af op basis van een jaar
contract, maar geeft ook planningen af voor toekomstige afnames van groepen van 
produkten binnen het contract. 
Deze vier gevallen illustreren een opklimmende graad van afstemming. Dit is echter 
geen dwingende volgorde van invoering. Bovendien is hiermee niet gezegd dat iedere 
toeleverancier en afnemer het vierde geval moeten nastreven. In hoofdstuk 7 wordt 
dit verder besproken. 

Geval 1: toelevering zonder volume-afspraken 
In het eerste geval bestelt de afnemer slechts op produkttypeniveau, met andere woor
den voor iedere levering van geassembleerde fronten plaatst de televisiefabrikant een 
order. In theorie is het mogelijk dat de televisiefabrikant voor iedere levering offertes 
aanvraagt, die de toeleverancier van fronten beantwoordt; vervolgens onderhandelen 
beiden over prijs, levertijd en overige voorwaarden en tenslotte plaatst de televisiefa
brikant de order en bevestigt de toeleverancier de order. In geval van een groothandel 
en een aannemer is dit 'usance', maar bij fabricage van televisies niet. 
In dit voorbeeld zal de afnemer echter tegen standaardvoorwaarden de fronten kopen. 
Wellicht wordt daartoe een raamcontract (zonder volume-afspraken) afgesloten. De 
afnemer zal direct een inkooporder plaatsen, zonder offertes en onderhandelingen. 
Plan-informatie over behoeften voor de komende maanden wordt niet doorgegeven 
aan de toeleverancier. 
De afstemming vindt slechts plaats op één niveau tussen de assemblageplanning van 
de toeleverancier en de behoeftenplanning van de afnemer. 
Een en ander is schematisch weergegeven in figuur 5.6. 

De toeleverancier begint met het inplannen van de order in de assemblage. Hierbij 
worden tevens componenten voor assemblage gereserveerd. Om te voldoen aan de 
mogelijke orders van afnemers en de toegezegde levertijd houdt de toeleverancier 
hoge voorraden aan van ruwe fronten en componenten voor assemblage. 
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Figuur 5.6 Afstemming bij toelevering zonder termijnafspraken (Geval1) 

Geval 2: toeleveringen met volume-afspraken 

AFNEMER 

Een afnemer die regelmatig bestellingen plaatst van een bepaald produkt of groep van 
produkten bij een bepaalde toeleverancier zal trachten betere inkoopvoolV/aarden te 
bedingen, zoals lagere prijzen en konere levertijden. De toeleverancier is daar vaak 
toe bereid indien hij daarmee impliciet verzekerd is van een aanzienlijke omzet. Deze 
afspraken over prijzen, levertijden en minimale afnames worden vastgelegd in een 
Gaar)contract. Op basis van dit contract worden vervolgens afroepen (=bestellingen) 
geplaatst. 
De toeleverancier van geassembleerde fronten kan op basis van de toezeggingen een 
meer realistisch plan maken over de te produceren ruwe fronten en de in te kopen 
componenten, zonder een financieel risico van incourante voorraden en leegstand in 
de produktie. Hij kan daardoor op zijn beurt toezeggingen doen aan zijn toeleveran
ciers, wat leidt tot betere leverbetrouwbaarheid en lagere prijzen. 

In dit tweede geval is sprake van een tweeniveau-aansturing tussen afnemer en toele
verancier. Het eerste niveau betreft het contract waarin de afnemer aan de toeleveran
cier garandeert een minimum aantal fronten af te nemen. 
Het tweede niveau betreft de daadwerkelijke bestellingen van specifieke fronten, ook 
wel afroepen genoemd. Dit wordt weergegeven in figuur 5.7. In de praktijk komt dit 
geval veelvuldig voor tussen een industriële toeleverancier en industriële afnemer. 

Geval3: toeleveringen met afspraken voor Just-In-Time 
In dit geval is sprake van drie niveaus van afstemming. In vergelijking met het twee
de geval is een extra niveau ingevoerd om de toeleveringen verder te detailleren en te 
specificeren. De afnemer stuurt tweemaal per dag een zogenoemd toeleverplan met 
daarin vermeld de afroepen voor l dag en de velVIachte afroepen voor enkele dagen. 
De toeleverancier gebruikt deze afroepen voor zijn transportplanning. Bij de behoefte 
per type wordt reeds de toeleverplaats, hoeveelheid en dag aangeduid. In de afroep 
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Figuur 5.7 Afstemming bij toelevering met termijnafspraken (Geva12) 

AFNEMER 

wordt de datum en hoeveelheid herhaald en verder het tijdstip en eventuele toelever
volgorde gespecificeerd, met een verwijzing naar de eerdere behoefte per type. 
De toeleverplaats is niet meer de centrale ontvangst bij de televisiefabrikant, maar de 
assemblageband; de toelevervolgorde is gerelateerd aan de volgorde van produktie. 
Uiteraard wordt de transportplanning bij de toeleverancier complexer, in plaats van 
wekelijks verzenden van fronten, moeten nu enkele keren per dag vrachtwagens naar 
verschillende afleverplaatsen; bovendien moeten de fronten in de volgorde geplaatst 
worden volgens de planning van de verschillende assemblagelijnen van de afnemer. 
Het frequenter transporteren en het in volgorde plaatsen betekenen extra kosten voor 
de toeleverancier. 
De voordelen voor de afnemer zijn evident, de televisiefabrikant hoeft slechts een mi
nimale buffer fronten aan te houden ter grootte van bijvoorbeeld een halve dag pro-
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Figuur 5.8 Afstemming bij toeleveringen met afspraken over levervolgorde (Geval 3) 
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duktie, gesitueerd bij de assemblageband. Bovendien vermijdt hij allerlei handelingen 
met betrekking tot de materiaal uitgifte. 

Geval 4: toeleveringen met volume-afspraken per produktfamilie 
In dit geval wordt wederom het aantal niveaus van afstemming met één uitgebreid. 
De afnemer doet frequent (bijvoorbeeld maandelijks) toezeggingen voor de middel
lange en lange termijn, gegroepeerd per produktfamilie. In ons geval geeft de televi
siefabrikant een planning over de afname van ruwe fronten in de komende maanden. 

Het is voor de televisiefabrikant mogelijk drie maanden voor het verbruiksmoment 
een redelijke schatting te maken van de behoefte naar groottes van televisies die over
eenkomen met de verschillende maten ruwe fronten. Het is voor de televisiefabrikant 
echter onmogelijk om drie maanden voor het verbruiksmoment aan te geven welk 
specifiek type (welke bedieningsknoppen, etc.) per ruw front gevraagd zal worden. 

Zoals bleek uit de beschrijving van de planningshiërarchie van de toeleverancier, be
draagt de doorlooptijd van fabricage van ruwe fronten 7 weken. De gehanteerde le
vertijd voor assemblage en uitlevering van fronten naar de afnemer bedraagt 4 weken. 
Tezamen bedraagt de fabricage en assemblage minder dan drie maanden, om precies 
te zijn 12 weken (7 weken+ 4 weken+ 1 week extra veiligheidstijd). Het is nu moge
lijk voor de toeleverancier van fronten om de ruwe fronten te gaan fabriceren op basis 
van de behoeften aan ruwe fronten die de televisiefabrikant drie maanden voor afle
vering doorgeeft. De toeleverancier produceert dan precies het aantal benodigde ruwe 
fronten van de juiste grootte. De toeleverancier van fronten kan daardoor de voorraad 
ruwe fronten gesitueerd vóór assemblage sterk reduceren. Hierbij wordt aangenomen 
dat de seriegrootte voor de toeleverancier economisch verantwoord is, aangezien hij 
iedere 4 weken een serie van de gevraagde ruwe fronten moet opzetten. 

Belangrijk is op te merken dat de ruwe fronten niet meer op prognose maar op 'klan
torder' van de afnemer worden geproduceerd. Er is niet meer sprake van een Assem
bie-to-Order maar van een Make-to-Order situatie, althans voor de ruwe fronten. 
Indien de levertijd van de componenten benodigd voor assemblage kort genoeg is, 
kan de toeleverancier wachten met het bestellen van de componenten die algemeen 
toepasbaar zijn voor alle typen fronten van een produktfamilie, wanneer de behoeften 
per produktfamilie van de televisiefabrikant ontvangen zijn. De toeleverancier redu
ceert dan sterk zijn (veiligheids)voorraad componenten ten behoeve van assemblage. 
Het KOOP van de toeleverancier wordt dan nog verder verschoven, namelijk over de 
bedrijfsgrens naar de toe-toeleverancier; we kunnen voor deze componenten spreken 
van een Purchase-to-Order situatie. 

Uiteraard zijn dergelijke KOOP-verplaatsingen niet altijd mogelijk, het zijn immers 
discrete stappen. Zo is een KOOP halverwege de fabricage van ruwe fronten alleen al 
vanuit technisch perspectief niet mogelijk. Wanneer bijvoorbeeld de afnemer pas 8 
weken voor levering de produktfamiliebehoeften doorgeeft, is KOOP-verplaatsing bij 
de toeleverancier niet mogelijk, immers de ruwe fronten gaan reeds 12 weken voor 
levering in produktie. 
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Figuur 5.9 Informatie-uitwisseling bij toeleveringen met volume-afspraken par produktfamilie (Geval 4) 

In figuur 5.9 is aangegeven welke informatie de afnemer geeft aan de toeleverancier 
en tot waar deze gebruikt wordt bij de toeleverancier. De behoeften op produktfami
lieniveau worden bij de toeleverancier gebruikt bij het bepalen van de voorraad( te
korten) van componenten en grondstoffen en bij de planning van de fabricage. V oor 
de voorraad ruwe fronten en de planning van de assemblage worden echter niet de 
behoeften van het produktfamilieniveau gebruikt maar de behoeften van het pro
dukttypeniveau. 
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Samengevat is de afstemming tussen de planningscycli van afnemer en toeleverancier 
als volgt (zie figuur 5.10): 
• Jaarlijks wordt een contract afgesloten met afspraken over hoeveelheid geaggre

geerd over meerdere produktfamilies en worden prijsafspraken gerelateerd aan de 
afgenomen hoeveelheid; 

• Vervolgens stuurt de afnemer maandelijks een overzicht van behoeften per pro
duktfamilie met een horizon van een jaar, waarvan de eerste drie maanden niet 
meer te wijzigen zijn; 

• Wekelijks stuurt de afnemer een overzicht met de te verwachten afname van de 
verschillende produkttypes met een horizon van 12 weken, waarvan de eerste 
week niet gewijzigd kan worden; 

• Tenslotte stuurt de afnemer tweemaal daags het toeleverplan met de afroepen 
voor de volgende vijf dagen, met daarbij gespecificeerd afleverplaats en -tijdstip. 

5.2.2 Voorbeeld 2: Make-to-Order met latere specificatie 

De toeleverancier van fronten assembleert niet alleen op klantorder in dit tweede 
voorbeeld, maar fabriceert ook de ruwe fronten op klantorder. Het KOOP van de toe
leverancier ligt dus vóór de fabricage van ruwe fronten. De toeleverancier heeft vrij
wel geen concurrentie en hanteert daarom een levertijd van 12 weken. Het overzicht 
van de planning van de toeleverancier in dit tweede voorbeeld is weergegeven in fi
guur 5.11. De afnemer kent voor de komende 8 weken de behoefte aan geassembleer
de fronten. Aangezien de levertijd 12 weken bedraagt zal hij voorspellingen moeten 
doen voor de resterende 4 weken op basis van prognoses. Vandaar dat de afnemer ex
tra voorraad aanhoudt om fouten in de prognoses te kunnen opvangen. 

Prognose 
rTlOI1dvroag 

KOOP 
VOOrbeeld 2 ·---------

FRBQUENTIE ~T 

halt-jaariilkS 

wekelijks 

2 jaar 
lixed: half jaar 

6 maanden 
flxed: 1 week 

4 weken 
lixed: 1 week 

2 weken 
lixed: 2 dagen 

Figuur 5.11 Niveaus van planning bij de toeleverancier bij Maka-to-Order (tweede voorbeeld) 
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Voor het eerste geval, toelevering zonder volume-afspraken, is de afstemming in fi
guur 5.12 weergegeven. Dit tweede voorbeeld wijkt echter af van het eerste voor
beeld: de toeleverancier gebruikt de inkooporder voor de aansturing van de detail fa
bricageplanning, waardoor de ontkoppelvoorraad bij de toeleverancier niet gelokali
seerd is bij de voorraad van ruwe fronten (tussen fabricage en assemblage, zoals bij 
het eerste voorbeeld), maar bij de voorraad grondstoffen en componenten (vóór de fa
bricage van ruwe fronten). 

TOELEVERANCIER 

Globale planning 
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Figuur 5.12 Afstemming bij toelevering zonder termijnafspraken tussen toeleverancier en afnemer 
(Geval 1, tweede voorbeeld) 

De toeleverancier gebruikt de orders op typeniveau de eerste acht weken slechts voor 
het fabriceren van de ruwe fronten en eventueel het inkopen van componenten. Pas 
daarna gebruikt hij de specifieke typegegevens om de ruwe fronten te assembleren. 
Afgezien voor het eventueel inkopen van specifieke componenten, zou de toeleveran
cier pas 4 weken voor aflevering de behoefte aan specifieke type fronten hoeven te 
kennen. Immers, voor het fabriceren van ruwe fronten is slechts produktfamilie-infor
matie over het aantal ruwe fronten benodigd. 

Meerniveau-afstemming toepassen zou voor de afnemer gunstig zijn: de afnemer be
stelt 12 weken voor aflevering niet op type- maar op produktfarnilie-niveau, met an
dere woorden, de afnemer bestelt ruwe fronten 12 weken voor levering en vervolgens 
specificeert hij vier weken voor levering het gewenst fronttype. 
Zo ontstaat wederom dezelfde eindsituatie als bij het eerste voorbeeld. De afnemer 
kan de bestellingen op produktfamilieniveau baseren op zijn globale produktieplan
ning. De globale produktieplanning legt immers de aantallen te produceren televisies 
per grootte vast voor de komende 3 maanden. Twee maanden later, vier weken voor 
de definitieve aflevering, specificeert de televisiefabrikant per bestelde televisiegroot
te (=per ruw front) het gewenste type. Deze specificatie op typeniveau baseert hij op 
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de definitieve behoeftenplanning die voor de komende 8 weken 'fixed' is. Met andere 
woorden, de bestellingen op beide niveaus zijn niet meer gebaseerd op prognoses, 
maar op daadwerkelijke 'harde' behoeften. 
De afnemer kan nu zijn ontkoppelvoorraad fronten elimineren. 

Het nadeel voor de toeleverancier is wellicht de verwerving van typespecifieke com
ponenten die een levertijd van meer dan 4 weken en minder 12 weken hebben. De 
toeleverancier kon de inkoop van typespecifieke componenten baseren op klantor
ders, op voorwaarde dat de levertijd van componenten kleiner dan 12 weken was. In
dien de levertijd van componenten voor de toeleverancier kleiner dan 4 weken is, kan 
ook in de nieuwe situatie met meerdere niveaus de inkoop van typespecifieke compo
nenten gebaseerd worden op klantorder. 

5.3 Samenvatting van de twee voorbeelden 

In de zojuist geschetste voorbeelden leidt meerniveau-afstemming tot een verbetering 
van de logistieke prestatie. In het eerste voorbeeld gaf de afnemer eerder inzicht in de 
geaggregeerde behoeften, zodat de toeleverancier zijn ontkoppelingsvoorraad stroom
opwaarts kon verschuiven. In het tweede voorbeeld was het de afnemer die zijn voor
raad fronten sterk kon reduceren door later te specificeren op typeniveau. We zien 
dus dat de toeleverancier of de afnemer voorraden kan reduceren zonder dat de part
ner nadelen daarvan ondervindt. 

Bij meerniveau-afstemming wordt op de hoogste niveaus, te weten op aggregaat- en 
produktfamilie-niveau, 'beheerst'. Op deze niveaus vindt immers afstemming plaats 
tussen de planningsprocessen van de afnemer en de toeleverancier. Wegens de com
plexiteit en de relatief kleine veranderingen gebeurt dit op een laagfrequente basis, 
bijvoorbeeld jaarlijks (bij aggregaatniveau) of maandelijks (bij produktfamilieni
veau). 
Deze afspraken op de twee hoogste niveaus vereenvoudigen en versnellen het afhan
delen van de afroepen, dat wil zeggen de behoeften per type en het toeleverplan. De 
toeleverancier en de afnemer waren immers op de hoogte van de te verwachten hoe
veelheden. De administratieve afhandeling, het assembleren van de fronten en de toe
levering verloopt met weinig tijdvertraging, omdat op de hogere niveaus de voor
waarden reeds zijn geschapen voor een snelle verwerking c.q. al gedeeltelijk zijn 
voorbereid of uitgevoerd. Het proces van afroepen is goed 'ingericht', het verloopt 
als het ware 'automatisch', zonder verdere afstemming of 'zware' planning- of over
legrondes. 

Meerniveau-afstemming berust op de veronderstelling dat bij de afnemer een aantal 
aggregatieniveaus zijn te onderscheiden waar reeds een aantal onderwerpen in globa
le termen voor een langere periode worden vastgelegd die overeenkomen met de in
formatiebehoeften bij de planning van de verschillende stappen in het fabricagepro
ces van de toeleverancier. Een afnemer kan op basis van deze globale plannen niet al-
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leen prognoses maar ook 'globale' toezeggingen afgeven. De toeleverancier kan deze 
globale toezeggingen gebruiken voor zijn hogerniveauplannen; hij kan deze door de 
globale toezeggingen baseren op daadwerkelijke behoeften van zijn afnemer in plaats 
van op prognoses. De indeling in niveaus in de geschetste voorbeelden kan op ver
schillende manieren gebeuren: zowel wat aantal niveaus als criteria voor de indeling 
betreft. We komen hier in het vervolg op terug. In hoofdstuk 6 zal een voorbeeld uit 
de praktijk met een andere indeling beschreven worden. 
In de volgende paragrafen zullen verschillende aspecten van meerniveau-afstemming 
besproken worden. Om een en ander te verduidelijken zal gebruik worden gemaakt 
van de twee beschreven voorbeelden. 

5.4 Meerniveau-afstemming nader beschouwd 

In deze paragraaf komen enkele kernbegrippen aan de orde die van belang zijn bij 
meerniveau-afstemming. Ten eerste wordt in paragraaf 5.4.1 het kernbegrip familie 
behandeld. Daarbij wordt een nieuwe term gedefinieerd, 'het gemeenschappelijke tra
ject', om het nut en de haalbaarheid van meerniveau-afstemming vast te stellen. 
Vervolgens wordt in paragraaf 5.4.2 de invloed van meerniveau-afstemming op de 
positie van het KOOP toegelicht. Aan de hand hiervan worden de mogelijke wijzen 
van meerniveau-afstemming toegelicht in paragraaf 5.4.3. Tenslotte wordt aangege
ven welke factoren van belang zijn voor de wijze van invoering van meerniveau-af
stemming. 

5.4.1 De begrippen 'produktfamilie' en 'gemeenschappelijk 
traject' 

Het begrip produktfamilie wordt zowel in de MRP-filosofie als in de JIT-filosofie ge
hanteerd. Bij MRP wordt gesproken over de Superstuklijst, ook wel Modulenstuklijst 
genoemd. Dit is een verzamelstuklijst van produktmodules, combinaties van de sa
menstellende delen van het eindprodukt, die als groep kunnen worden gepland (zie 
Orlicky (1981)). 

Bij de JIT-filosofie wordt gesproken over 'mixed-model' en 'multi-model' flow-pro
duktie. Hierbij is het begrip model een specifieke uitvoering. Met het begrip produkt
familie duidt men op een groep van modellen/varianten/uitvoeringen die dezelfde 
flow-produktie, of met andere woorden, dezelfde routing doorlopen (zie Eertrand et 
al. (1990) ). 
De mogelijkheid van meerniveau-afstemming staat of valt met de mogelijkheid tot 
het aggregeren van produkttypes tot produktfamilies, die zowel zinvol zijn voor de 
toeleverancier als voor de afnemer. In de context van meerniveau-afstemming kunnen 
we de produktfamilie beschouwen als een verzameling produkttypes die een 'ge
meenschappelijk' kenmerk bezitten. Dit gemeenschappelijke kenmerk is zinvol wan
neer dit: 

95 



• bij de afnemer berust op overeenkomsten in de markt- of produktieprognoses; 
• bij de toeleverancier berust op overeenkomsten in (een deel van) de gebruikte ma

terialen en/ of (een deel van) de bewerkingen of gebruikte capaciteitseenheden 
(machines, functionarissen). 

De afnemer kan in dat geval prognoses en/of bestellingen op produktfamilie-niveau 
doorgeven, waarmee de toeleverancier de planning van het 'gemeenschappelijke (fa
milie)traject' kan uitvoeren. Met het gemeenschappelijke familietraject (verder in dit 
boek afgekort tot gemeenschappelijk traject) bij de toeleverancier wordt bedoeld het 
traject waar produktfamilie-bestelinformatie voldoende is voor klantordergestuurd 
produceren. Voor zinvolle toepassing van meerniveau-afstemming is het van belang 
een dergelijk traject te kunnen onderscheiden. 

In de twee voorbeelden was het gemeenschappelijke traject van de toeleverancier ge
situeerd tot de voorraad ruwe fronten, immers de fabricage van ruwe fronten is moge
lijk met produktfamilie-bestelinformatie, de assemblage van specifieke fronten daar
entegen is slechts mogelijk met de produkttype-bestelinformatie (zie figuur 5.13). 

De keuze van de afnemer om markt- of produktieprognoses te gebruiken voor het 
doorgeven van produktfamilie-bestelinformatie is afhankelijk van zijn basisproduk
tiestructuur (Make-to-Stock, Make-to-Order, etc.) met bijbehorende produktiedoor
looptijden en de levertijd van de toeleverancier. 
Of de produktfamilie-indeling bij de toeleverancier de capaciteits- dan wel materiaal
planning moet ondersteunen of een combinatie van deze twee, is afhankelijk van de 
kritieke factor. Indien sprake is van structurele overcapaciteit, dan heeft een indeling 
op basis van capaciteit weinig nut. Bij de verschillende planniveaus zal immers de ca
paciteit niet meegenomen worden in de beschouwing. Is daarentegen sprake van een 
bijna 100 % bezettingsgraad, dan is capaciteit een kritieke factor in de planniveaus en 
van directe invloed op de afgifte van een levertijd aan de afnemer. 

Beschouwen we als voorbeeld een IC-toeleverancier die reeds 12 weken voor leve
ring vanIC'saan een televisiefabrikant de bestellingen moet hebben om zijn capaci
teit vol te plannen en 3 weken voor levering daadwerkelijk de verschillende typen 
IC's produceert. Het gemeenschappelijke traject is de reservering van de capaciteit. 
V oor de reservering van de capaciteit maakte het niet uit of type X of Y van een pro
duktfamilie op een specifieke machine gemaakt wordt. Van belang is slechts dat de 
machine volledig gereserveerd is. Vanaf minder dan 3 weken voor het behoeftemo
ment start het specifieke traject, de verschillende IC's worden daadwerkelijk gepro
duceerd. Op dat moment moet de bestelling volledig gespecificeerd worden. Kortom, 
het KOOP op typeniveau kan tot 3 weken voor levering 'verschoven' worden. Voor
waarde is wederom dat de afnemer 12 weken voor het behoeftemoment over betere 
bestelinformatie beschikt op produktfamilieniveau dan op produkttypeniveau, en dat 
bovendien de produkttype-bestelinformatie 3 weken voor het behoeftemoment signi
ficant beter is dan 12 weken voor het behoeftemoment De produktfamilie-indeling 
bij de toeleverancier moet de afnemer in staat stellen zinvol te aggregeren doordat 
deze indeling (gedeeltelijk) overeenkomt met de produktfamilie..:indeling in zijn 
markt-en/of produktieprognoses. 
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Eenzelfde redenering geldt voor materialen. In het geval de benodigde materialen op 
korte termijn te verwerven zijn, zal de materiaalbeschikbaarheid bij het accepteren 
van een klantorder geen rol spelen. Materiaalbeschikbaarheid is dan geen kritieke 
factor. Wanneer sprake is van een lange verwervingstijd en de materiaalbeschikbaar
heid een kritieke factor is bij het afgeven van een levertijd voor een klantorder kan 
hierop een familie-indeling gebaseerd worden. Dit is het geval in de twee voorbeel
den die in het voorgaande beschreven zijn. 
Indien het moeilijk is om een familie-indeling te maken bij de toeleverancier kan men 
door het bijvoorbeeld standaardiseren van het produktpakket komen tot een nuttige 
indeling. Door gebruik te maken van dezelfde componenten of produktie-eenheden 
kan men trachten de variëteit zo laat mogelijk in de ·produktie te leggen. 

Uiteraard kan het voorkomen dat produktfamilie-indeling bij toeleverancier en afne
mer niet geheel overeenkomen. De afnemer moet de verschillende toezeggingen op 
aggregaatniveau trachten om te vormen, zodat deze overeenkomen met de produktfa
milieverdeling en grootte van de tijdsperioden die de toeleverancier gebruikt. 
Deze eventuele vertaling in de aggregaatverdeling van de toeleverancier kan voor de 
afnemer een aanzienlijke onderhoudslast inhouden. Het leidt echter wel tot extra in
zicht bij de afnemer. Stel dat de produktfamilieverdeling van de toeleverancier geba
seerd is op zijn capaciteitsindeling. In dat geval heeft de afnemer inzicht in de capaci
teitsconsequenties van wijzigingen. Hij kan in zijn informatiesysteem restricties in
bouwen bij het detailleren of wijzigen van bestellingen om zodoende de 
schommelingen in capaciteitsbeslag te minimaliseren. Zo kunnen de toeleverancier 
en de afnemer afspreken dat de verdeling over de verschi1lende capaciteitsgroepen 
slechts een bepaalde percentage mag wijzigen, maar dat binnen een capaciteitsgroep 
op korte termijn nog ongelimiteerde verschuivingen tussen produkttypes mogelijk 
zijn. Het inzicht biedt de afnemer de mogelijkheid om meer gebruik te maken van de 
flexibiliteit die bij de toeleverancier aanwezig is. 

Tot slot, de algemene regel dat men voor zinvolle KOOP-differentiatie een gemeen
schappelijk traject bij de toeleverancier moet kunnen definiëren, geldt in principe al
tijd, maar soms moet men in plaats van toeleverancier toe-toeleverancier lezen. Het 
heeft namelijk ook nut wanneer bij de toe-toeleverancier wel sprake is van gemeen
schappelijkheid van materiaal of capaciteit en de toeleverancier op basis van de be
stelinformatie in geaggregeerde vorm van de afnemer, aan de toe-toeleverancier toe
zeggingen kan verstrekken. 

Samengevat leidt dit tot het volgende theorema: 
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5.4.2 Het vervagen van het KOOP 

Een zinvolle produktfamilie-indeling oftewel het onderscheiden van een 'specifiek' 
en een 'gemeenschappelijk' traject, vormt de basis voor het principe van meemiveau
afstemming. Bij meerniveau-afstemming wordt bestelinformatie 'getrapt' verstuurd. 
De afnemer stuurt niet op één tijdstip een inkooporder met alle details, maar start lang 
voor de daadwerkelijke leverdatum met een globale bestelling en naarmate de lever
datum nadert, wordt de bestelling in steeds groter detail gespecificeerd. Deze getrapte 
of gedifferentieerde informatie-uitwisseling heeft consequenties voor het KOOP, dit 
wordt namelijk ook getrapt of gedifferentieerd. Bij MRP en KANBAN is eenduidig 
vast te stellen tot waar de klantorder doordringt: in het eerste geval van het eerste 
voorbeeld was de positie van het KOOP van de toeleverancier bijvoorbeeld net voor 
de assemblage van de fronten. 

Bij het invoeren van meerniveau-afstemming vervaagt de positie van het KOOP. Bij 
verschillende niveaus wordt rekening gehouden met de bestelinformatie van verschil
lende niveaus. Ter illustratie beschouwen we de eindsituatie van beide voorbeelden: 
• het KOOP op het niveau van produktfamilie (ruwe fronten) is gesitueerd op de 

voorraad voor fabricage: de toeleverancier van fronten fabriceert ruwe fronten op 
basis van de behoeften van de afnemer in de vorm van hoeveelheid per produktfa
milie; 

• het KOOP op het niveau van produkttypes (geassembleerde fronten) is gesitueerd 
op de tussenvoorraad ruwe fronten en benodigde componenten voor assemblage: 
de toeleverancier assembleert op basis van de behoeften van de afnemer over de 
behoeften per fronttype; 

• het KOOP voor het toeleverplan is gesitueerd op de eindvoorraad: de toeleveran
cier stelt de transportplanning op aan de hand van het toeleverplan van de televi
siefabrikant en de beschikbare geassembleerde fronten. 

In figuur 5.13 is een en ander grafisch weergegeven. Uiteraard zijn alternatieve loka
ties voor de verschillende KOOP's mogelijk, afhankelijk van de verschillende af
stemniveaus, de gewenste levertijd en de realiseerbare reactietijd van de toeleveran
cier. 

5.4.3 De twee basisrichtingen van meerniveau-afstemming 

Met behulp van de zojuist geïntroduceerde begrippen kunnen de twee basisrichtin
gen, te weten het stroomafwaarts dan wel stroomopwaarts differentiëren van het 
KOOP, verduidelijkt worden. In welke richting wordt gedifferentieerd, later specifi
ceren dan wel eerder aggregeren van produktfamilie-bestelinformatie, is afhankelijk 
van de ligging van het KOOP ten opzichte van het gemeenschappelijk traject in de 
produktie van de toeleverancier. 

Wanneer het KOOP aan het begin van het gemeenschappelijk traject gesitueerd is 
(bijvoorbeeld op de plaats waar 'KOOP Familie' is vermeld in figuur 5.13), dan kan 
het KOOP stroomafwaarts gedifferentieerd worden. De bestellingen op het typeni-
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Figuur 5.13 Positie van het KOOP bij meerniveau-afstemming 
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veau moeten dan doorgegeven worden aan de toeleverancier net voordat hij start met 
de planning van het specifieke traject. 
Wanneer het KOOP daarentegen aan het einde van het gemeenschappelijk traject en 
bij de aanvang van het specifieke traject is gesitueerd (bijvoorbeeld bij het 'KOOP 
Type' in figuur 5.13), dan kan het stroomopwaarts gedifferentieerd worden. De afne
mer moet dan eerder zijn bestellingen op familieniveau doorgeven. 

Een tweede belangrijke factor bij de richting van de KOOP-differentiatie is de 
machtsverdeling. De ligging van het KOOP is een uiting van de machtsverdeling. De 
machtige partij heeft de impliciete aanwezige flexibiliteit geclaimd: 
• indien dit de afnemer is, door korte levertijden te eisen ten koste van tussenvoor

raden bij de toeleverancier (voorbeeld I), dan kan door meerniveau-afstemming 
kan het KOOP stroomopwaarts gedifferentieerd worden; 

• indien dit de toeleverancier was, door lange levertijden te specificeren ten koste 
van voorraden bij de afnemer (voorbeeld 2), dan kan door meerniveau-afstem
ming het KOOP stroomafwaarts gedifferentieerd worden. 

De 'machtige' partij moet toestaan dat de impliciet aanwezige flexibiliteit gebruikt 
wordt door de partner om zinvol meerniveau-afstemming te kunnen toepassen. 

Samengevat, de richting van KOOP-differentiatie is afhankelijk van de lokatie van 
het KOOP van de toeleverancier in de uitgangssituatie ten opzichte van het gemeen
schappelijke traject. Dit is nauw verbonden met wie de machtige partij is en de impli
ciet aanwezige flexibiliteit geclaimd had. 
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5.5 Kosten en baten van meerniveau-afstemming 

In volgende drie deelparagrafen worden de kosten en baten van meerniveau-afstem
ming aan de hand van de twee voorbeelden besproken. In de eerste deelparagraaf 
worden kort de kosten toegelicht. In de tweede deelparagraaf komen de baten voor de 
toeleverancier en de afnemer aan de orde; in de derde deelparagraaf zijn de baten 
voor de bedrijfskolom het onderwerp. 

5.5.1 Kosten van meerniveau-afstemming 

Om meerniveau-afstemming te realiseren moeten kosten gemaakt worden. De focus 
en het doel van dit onderzoek zijn niet een volledig en gedetailleerd overzicht te ge
ven van deze kosten. Nader onderzoek is noodzakelijk. 

Om een indruk te geven van de kosten het volgende overzicht: 

Initieel 
• Het bepalen van een nieuwe werkwijze, besturing met de daarbij behorende pro

cedurele afhandeling en informatie-uitwisseling, is een tijdsintensief proces. Dit 
wordt nog versterkt doordat meerdere afdelingen van meerdere onafhankelijke 
partijen moeten samenwerken; 

• Het invoeren van nieuwe werkwijzen, procedures en informatie-uitwisseling 
vraagt veel tijd, veroorzaakt door de noodzakelijke organisatorische aanpassingen 
en, de training van functionarissen en de aanpassingen in bestaande informatie
systemen. 

Operationeel 
• De complexiteit van de besturing is groot en vereist regelmatige afstemming naar 

aanleiding van wijzigingen in produkten en/of produktieprocessen; 
• De intensieve afstemming vergroot de wederzijdse afhankelijkheid met alle ge

volgen van dien voor bijvoorbeeld commerciële vrijheden en flexibiliteit. 

Het invoeren van meerniveau-afstemming vereist dat deze kosten niet te hoog zijn in 
vergelijking met de baten (zie volgende twee deelparagrafen). Vandaar dat meerni
veau-afstemming niet zomaar met iedere partner gestart moet worden. In hoofdstuk 7 
zullen criteria beschreven worden om het nut van intensieve samenwerking vast te 
stellen. 

5.5.2 Bilaterale baten van meerniveau-afstemming 

Het wezenlijke verschil tussen de twee beschreven voorbeelden is dat het KOOP bij 
de toeleverancier vóór of na het gemeenschappelijke traject ligt. Dit bepaalt bij meer
niveau-afstemming de verdeling van de baten en de richting van de KOOP-differen
tiatie. 
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Het eerder doorgeven van geaggregeerde behoeften door de afnemer aan de toele
verancier (zoals in het eerste voorbeeld) biedt mogelijkheden voor de toeleverancier 
om de ontkoppelingsvoorraad stroomopwaarts te verplaatsen en daarmee zijn KOOP 
stroomopwaarts te differentiëren met als voordelen voor de toeleverancier: 
• de investering in voorraden te verminderen doordat het klantordergestuurd deel 

van de produktie toeneemt zodat precies geproduceerd wordt wat door de afne
mer gevraagd worden; bovendien is de voorraad meer stroomopwaarts gelokali
seerd en heeft minder toegevoegde waarde; 

• het gemiddeld voorraadniveau in stuks te reduceren, gegeven de bredere toepas
baarheid van de voorraad in een vroeger stadium van de produktie (in het voor
beeld van componenten en grondstoffen, ten opzichte van de voorraad ruwe 
fronten); 

• de gemeenschappelijke componenten met een relatief korte levertijd (binnen het 
KOOP) klantordergestuurd te bestellen (Purchase-to-Order). 

Afgezien van de onder 5.5.1 genoemde kosten heeft de afnemer geen verdere kosten, 
omdat hij voor zijn eigen planning al een bepaald produktieniveau voor de produktfa
milie heeft vastgelegd in de hogerniveauplannen en een nauwkeurige voorspelling 
kan geven van de behoeften aan groepen van televisietypen. Bovenstaande is onder 
voorwaarde dat deze bestelinformatie op produktfamilieniveau gebruikt wordt om 
(een deel van) het gemeenschappelijke traject bij de toeleverancier aan te sturen. 
Overige voorwaarden worden in paragraaf 5.7 behandeld. 

Het later doorgeven van de exacte specificatie door de afnemer (zoals in het twee
de voorbeeld) biedt mogelijkheden voor de toeleverancier om de ontkoppelingsvoor
raad 'kosteloos' (afgezien van de kosten genoemd in paragraaf 5.2.1) stroomafwaarts 
te verplaatsen en daarmee zijn KOOP stroomafwaarts te differentiëren. Dit leidt mo
gelijk tot de volgende voordelen voor de afnemer: 
• reductie van voorraden aangezien hij door de latere bestelling op typeniveau pre

cies die componenten of halffabrikaten bestelt die benodigd zijn voor zijn pro
duktie; 

• verlaging van de veiligheidsvoorraad omdat: 
1 de afspraken met de toeleverancier leiden tot minder onzekerheid over toe

leveringen. De veiligheidsvoorraad kan dus verlaagd worden. 
2 a (produktfamilie A+B) <(a (component A)+ a (component B)) 

waarbij a de standaarddeviatie van de behoeften representeert; 
• verlaging van het gemiddeld voorraadniveau doordat eventueel frequenter en in 

kleinere hoeveelheden wordt besteld op typeniveau om zodoende de produktie
planning beter te volgen. 

De afnemer kan nu flexibeler reageren op de marktvraag en/of wijzigingen in zijn 
produktieplanning. 
De toeleverancier heeft geen extra operationele kosten (afgezien van die genoemd in 
paragraaf 5.2.1), wanneer de exacte specificatie juist arriveert op het tijdstip dat de 
halffabrikaten toegewezen worden aan de verschillende typen. Dit laatste betekent 
dan de bestelinformatie op typeniveau doorgegeven worden, voordat de toeleveran
cier de planning van het specifieke traject start. 
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Tevens moet de kwaliteit van de bestelinformatie op typeniveau van de afnemer door 
het later doorgeven wel verbeteren. De overige voorwaarden komen aan de orde in 
paragraaf 5.7. 

Kortom, de richting van de KOOP-differentiatie, stroomopwaarts of stroomafwaarts, 
bepaalt of respectievelijk de toeleverancier of de afnemer de investeringen in voorra
den kan reduceren en dus meer flexibeler kan reageren op zijn marktvraag. Dit wordt 
samengevat in het volgende theorema: 

.. :::· ::: ;:.: ::: ( .· .. ::·· ···: :··· 

.... << A~l ;; i</ .... ····· .......••. Ll•:::i •.• 
•••• > •.•.• <x:··· .· ... "~··············>····· 

ill:l t~rt t.t:i.' ..• " . ;. •• ., .. 
In het theorema zijn een aantal voorwaarden genoemd. Het zinvol differentiëren van 
het KOOP is niet altijd mogelijk. Een aantal andere voorwaarden voor zinvolle diffe
rentiatie zullen in paragraaf 5.7 aan de orde komen. 

Om de twee richtingen van differentiatie te verduidelijken zijn de twee voorbeelden 
als representanten van beide extremen beschreven. In de praktijk zijn uiteraard ook 
combinaties van stroomopwaarts en stroomafwaarts differentiëren: de toeleverancier 
ontvangt een latere specificatie op typeniveau en eerder geaggregeerde bestelinforma
tie. 

5.5.3 Baten voor de bedrijfskalom 

De bovengenoemde voordelen bij meerniveau-afstemming zijn directe voordelen 
voor de toeleverancier en/of afnemer. Kan de bedrijfskalom als zodanig nog voorde
len behalen wanneer twee schakels op meer niveaus afstemmen? 
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In een beperkt aantal gevallen kan aansturing van de toe-toeleverancier (= de toele
verancier van de toeleverancier) op basis van de orders van de afnemer plaatsvinden, 
dus al een schakel eerder in de keten. Dit is het geval indien de afnemer orders voor 
produktfamilies (of -types) zo vroeg kan afgeven dat de toeleverancier op die basis 
vaste orders kan plaatsen voor niet-typespecifieke componenten bij zijn toeleveran
cier. Het KOOP van de toeleverancier komt dan (voor een deel van het produkt) bij 
die toe-toeleverancier en er ontstaat voor een deel een Purchase-to-Order-situatie. 

In de eerder geschetste voorbeelden kan de toeleverancier van fronten als de behoef
ten op produktfamilie van de afnemer bekend zijn, zijn KOOP verschuiven naar de 
fabrikant van bedieningsknoppen, voor zover deze bedieningsknoppen niet televisie
typespecifiek zijn. De informatie verkregen van de afnemer wordt doorgegeven aan 
de bedieningsknoppenfabrikant die op zijn beurt kan trachten het KOOP binnen zijn 
fabriek nog verder stroomopwaarts te verplaatsen en daarmee de investering in voor
raden te reduceren. In dit geval overschrijdt de 'reikwijdte van het KOOP' de be
drijfsgrens. 
Het vergroten van de reikwijdte van het KOOP is slechts beperkt mogelijk. Met een 
toezegging op produktfamilieniveau voor de komende drie maanden kunnen slechts 
die schakels stroomopwaarts direct profiteren, die zich binnen een doorlooptijd van 
minder dan drie maanden bevinden en die hun produktie volledig kunnen baseren op 
informatie op familieniveau. 

Naast de mogelijkheid dat in sommige gevallen op basis van de meerniveau-informa
tie 'harde orders' mogelijk worden in een eerdere schakel van de keten, is er het veel 
breder toepasbaar voordeel van betere prognoses in eerdere schakels van de keten 
door vroegere informatie. De verbeterde plan-informatie op een hoger aggregatieni
veau heeft zijn effecten ook vóór de directe reikwijdte van de levertijd van de orders 
van de afnemer. De meerniveau-afstemming kan zo een dempend effect hebben op de 
opslingereffecten in de keten en dit leidt op zijn beurt weer tot een verlaging van de 
ingebouwde veiligheden. De keten wordt 'slanker' en kan als zodanig de markt 
nauwkeuriger volgen. Het is een vergelijkbare redenering als bij het JIT-concept. 
Opgemerkt moet worden dat de lagere veiligheden in de bedrijfskolom door toepas
sing van meerniveau-afstemming 'indirecte voordelen' zijn, in die zin dat deze van 
kleinere orde zijn dan de directe bilaterale voordelen door verschuiving van het 
KOOP. 

5.6 De invloed van produkt· en produktiestructuur op 
meerniveau-afstemming 

De mogelijkheden van meerniveau-afstemming worden sterk beïnvloed door de pro
dukt- en/of de produktiestructuur bij de toeleverancier. Indien de kritieke factor bij de 
planning de materiaalbeschikbaarheid is, dan is de produktstructuur de bepalende fac
tor voor het gemeenschappelijke traject en voor de definitie van produktfamilies. In-
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dien de kritieke factor de capaciteit is, dan is de produktiestructuur bepalend voor het 
gemeenschappelijk traject en voor het vaststellen van de produkûamilies. Uiteraard is 
een combinatie van beide mogelijk. 
Allereerst wordt de produktstructuur behandeld en vervolgens de produktiestruktuur. 

Produktstructuur 
Grofweg kan men twee produktstructuren onderscheiden: divergent en convergent. 
Stel dat de produktstructuur divergent is: van enkele componenten en grondstoffen 
maakt de toeleverancier vele eindprodukten voor de afnemer. Het eerder specificeren 
van bestelinformatie in geaggregeerde vorm, met andere woorden het stroomop
waarts differentiëren van het KOOP, is in deze situatie mogelijk. Het beperkt aantal 
produktfamilies heefteen positief effect op de investering in (veiligheids)voorraden. 
Het later specificeren van de eindprodukten, met andere woorden het stroomafwaarts 
differentiëren van het KOOP is onvoordelig wanneer het KOOP op typeniveau uit het 
gemeenschappelijke traject schuift, wat leidt tot een groot aantal ontkoppelingsvoor
raden. 
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Figuur 5.14 Een divergente produktstructuur 
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Figuur 5.15 Een convergente produktstructuur 
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Indien de produktstructuur convergent is, maakt de toeleverancier van veel grondstof
fen en componenten slechts enkele eindprodukten. De meeste voorraden zijn te ge-
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bruiken voor alle typen eindprodukten. De investering in voorraad neemt wel toe 
naarmate deze meer stroomafwaarts in de keten gelokaliseerd is, maar het risico en de 
onzekerheid zijn door de convergentie veel kleiner dan bij een divergente structuur. 
In het algemeen kan men stellen dat bij convergente produktstructuren waarbij slechts 
één eindprodukt gefabriceerd wordt, toepassing van meerniveau-afstemming niet mo
gelijk is. Er is immers geen aggregatie van verschillende produkttypes mogelijk is en 
men kan dus geen produktfamilies kan onderkennen. 

Produktiestructuur 
Wanneer een toeleverancier verschillende typen produkten slechts op bepaalde ma
chines kan maken, is het mogelijk daar een familie-indeling op te baseren. Wanneer 
echter hetzij alle typen op alle machines gemaakt worden, hetzij per produktie-een
heid slechts maximaal één type gemaakt wordt, is het niet mogelijk een familie-inde
ling te maken. Zinvolle aggregatie oftewel het onderkennen van een gemeenschappe
lijk traject voor groepen van typen is dan onmogelijk 

Samengevat leidt dit tot het volgende theorema: 

•••••••• 

•••··•·••·· } ·····•·· iW< 
•••• 

5.7 Voorwaarden voor meerniveau-afstemming 

Belangrijke voorwaarden voor zinvolle toepassing van meerniveau-afstemming zijn 
in de vorige paragrafen al behandeld: 
• men moet een gemeenschappelijk traject bij de toeleverancier kunnen onderken

nen; 
• de produktfamilie-indeling moet gebaseerd zijn op overeenkomsten in markt- of 

produktieprognoses bij de afnemer, en bij de toeleverancier berusten op de ge
bruikte kritische materialenen/of capaciteitseenheden; 

• de bestelinformatie op geaggregeerd en detailniveau moet betrouwbaar zijn; 
• de beschreven baten van meerniveau-afstemming moeten opwegen tegen de kos

ten van invoering (organisatorische- en systeemaanpassingen) en de vergrote af
hankelijkheid; 
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• bij de toeleverancier moet sprake zijn van enige divergentie in de produktstruc
tuur in geval materiaal de kritieke factor is; de produktiestructuur moet niet ex
treem flexibel dan wel inflexibel zijn in geval capaciteit een kritieke factor is. 

De volgende voorwaarden kunnen hier nog aan worden toegevoegd: 

1 de mate van overeenkomst tussen de planningsmethodiek van toeleverancier en 
afnemer (paragraaf 5.7.1); 

2 de verschuiving van het KOOP vindt plaats in discrete stappen, in dit geval dis
crete stappen in de produktie van het gemeenschappelijk traject van de toele
verancier; toepassing van meerniveau-afstemming moet een dergelijke discrete 
stap mogelijk maken (paragraaf 5.7.2); 

3 de ordergrootte van de afnemer moet gelijk of groter zijn aan de minimale serie
grootte die de toeleverancier hanteert (paragraaf 5.7.3); 

4 de bereidheid tot samenwerking en afstemming (paragraaf 5.7.4). 

5. 7.1 Overeenkomst planningsmethodiek 

Het succes van meerniveau-afstemming is sterk afhankelijk van de planningsmetho
diek van de toeleverancier en de afnemer. Naast de eerder genoemde eisen met be
trekking tot de produktfamilie-indeling, moeten beide partners uiteraard een meerni
veau-planningsmethodiek hanteren voor hun produktieplanning. Voor een zinvolle 
toepassing van meerniveau-afstemming worden de volgende voorwaarden gesteld 
aan de planningsmethodieken: 
a op hogere planniveaus worden zaken reeds vastgelegd; 
b er bestaat overeenstemming tussen de frequentie en de fase van de planningsme

thodiek van afnemer en toeleverancier. 

Ad a 
Toeleverancier en afnemer moeten een aantal planniveaus gebruiken, waar op aggre
gaatniveau zaken worden vastgelegd. 

Ad b 
De verschillende planniveaus afstemniveaus) van toeleverancier en afnemer moe
ten enigszins overeenkomen wat frequentie en fase betreft Hiermee wordt bedoeld 
dat de planningscycli van toeleverancier en afnemer op elkaar afgestemd moeten zijn 
voor wat betreft frequentie van uitvoering, tijdshorizon en tijdstip van uitvoering van 
de overeenkomstige planniveaus. In het ideale geval wordt ieder planniveau bij de af
nemer juist afgesloten op het moment dat de toeleverancier deze gegevens voor zijn 
betreffende planniveau benodigd heeft. 

5.7.2 Discrete stap in het gemeenschappelijk traject 

In figuur 5.1 werd een trade-off weergegeven als een continuüm tussen enerzijds in
vestering in voorraden en anderzijds levertijd: elke levertijdverkorting zou automat
isch leiden tot een verlaging in voorraden. In werkelijkheid is echter sprake van dis-
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crete stappen. We kunnen dit weergeven in figuur 5.16. Kortom, indien de afnemer 
w laat de bestellingen op aggregaatniveau doorgeeft, dat de toeleverancier deze niet 
meer in de planning van zijn 'gemeenschappelijke traject' kan gebruiken heeft meer
niveau-afstemming weinig nut. De toeleverancier kan dan niet meer zijn KOOP diffe
rentiëren. 

Een voorbeeld van het ontbreken van een discrete stap in het gemeenschappelijk tra
ject: een afnemer kan twee maanden voor het verbruiksmoment een bestelling op pro
duktfamilieniveau plaatsen, terwijl de toeleverancier drie maanden voor het ver
bruiksmoment de capaciteitsgroepen - waarop de produktfamilies zijn gebaseerd -
moet reserveren. De bestellingen op produktfamilieniveau zijn in dit geval niet bruik
baar voor de toeleverancier voor het reserveren van capaciteit. 

Wanneer op het eerste gezicht een discrete stap niet mogelijk is, kan men trachten 
door bijvoorbeeld het versnellen van de informatie-uitwisseling en -verwerking door 
bijvoorbeeld toepassing van EDI dit toch te realiseren. In hoofdstuk 6 wordt hier ver
der op ingegaan. 

Make 
1o Order 

Assembie 
1o Order 

Voorraad 

Make 
1o Stock l 

----------------------------~·o 

Leverlijd +---

Figuur 5.16 De discrete stappen in een trade-on tussen voorraad en levertijd bij een traditioneel KOOP 
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5.7.3 Ordergrootte afnemer groter dan seriegrootte 
toeleverancier 

Invoering van meerniveau-afstemming houdt in dat de toeleverancier slechts die 
componenten en/of halffabrikaten fabriceert die de afnemer wenst op basis van zijn 
produktie- of klantorders. Dit betekent dat de seriegrootte van de toeleverancier niet 
de ordergrootte van de toeleverancier mag overtreffen. Indien de frontentoeleveran
cier uit de eerder beschreven voorbeelden voorheen grote series van enkele shifts 
ruwe fronten fabriceerde om de behoeften van zes maanden te dekken, is dat met de 
nieuwe aanpak niet meer mogelijk. Immers, de toeleverancier wil slechts die ruwe 
fronten fabriceren die gevraagd worden door de afnemer. Wil toepassing van meerni
veau-afstemming zinvol zijn, dan is het fabriceren van kleinere series noodzakelijk en 
betekent dat op zijn beurt wellicht behoefte aan (dure) meer flexibele machines. 

5.7.4 De bereidheid tot samenwerking en afstemming 

Uiteraard is het van belang dat zowel toeleverancier als afnemer bereid zijn tot af
stemming. De partij die over de impliciet aanwezige flexibiliteit beschikt moet deze 
(gedeeltelijk) willen afstaan. 
In het geval van een machtige afnemer: deze moet bereid zijn in een vroeger stadium 
toezeggingen op hogere planniveaus te geven aan de toeleverancier. 
In het geval van een machtige toeleverancier: deze moet bereid zijn om sneller te rea
geren op de behoeften voor specifieke produkttypes, kortom op typeniveau een korte
re levertijd te accepteren. Om de haalbaarheid te vergroten kan de afnemer besluiten 
het aantal toeleveranciers te reduceren, zodat de omzet voor de toeleverancier wordt 
vergroot en voor de afnemer de overlegkosten lager worden. 

Bovendien moeten beide partners bereid zijn afspraken te maken over (financiële) 
consequenties van eventuele afwijkingen tussen de verschillende planniveaus. In een 
jaarcontract moeten standaardvergoedingen afgesproken worden, om in de operatio
nele afhandeling lange discussies te voorkomen en eventueel automatische afhande
ling mogelijk te maken. 

Deze standaardvergoedingen berusten op een inschatting van de kosten die de partner 
heeft als gevolg van het niet nakomen van toezeggingen. In onderstaande tabel 5.1 
wordt een overzicht gegeven van mogelijke schendingen van toezeggingen en de 
daarbij behorende verrekening met de partner. 

Eén van de partners kan ondanks de economische voordelen van afstemming, beslui
ten af te zien van invoering. Andersom kunnen de voordelen soms minimaal zijn, 
maar dwingt de partner invoering af. Een partij meer stroomafwaarts in de keten kan 
afstemming van verschillende voorgaande schakels afdwingen door hoge prijs-, ser
vice- en levertijdeisen te stellen. Partijen meer stroomopwaarts in de keten kunnen 
dan alleen nog door afstemming tegen redelijke kosten tegemoet komen aan deze ei
sen. 
In hoofdstuk 7 wordt op deze niet-economische aspecten dieper ingegaan. 
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Wie wijkt af van Aard van Basis voor verrekening 
afspraken afwiikinl!. 
Afnemer Hogere afname Levering, indien mogelijk, tegen 'adviesprijs' in plaat~ van kortingsuriis 

Lagere afname Materiaal: 
- klantspcifieke oomponent ~ kostprijs in geval van incourant 
- 'algemene componenten' ~ vergoeding voor voorraad houden/rent< 

Capaciteit: 
- Leegloop bij de toeleverancier~ in de vorm van rente- en afschrijving 

ven:oe<!ÎJlg voor duur van lee_gloop 
Toeleverancier Minder - Levering van alternatieve goederen eventUeel via andere 

toeleveren toeleveranciers, waarna vervanging met toegezegde componenten; 
-Vergoeding voor extra inkoopkosten bij alternatieve toeleverancier; 
- Vergoeding voor stilstand produktif:: bij de afuemer. 

Meer 1- Goederen retour op kosten toeleverancier, of 
toeleveren - Verll;oeding vooropslall;. 

Tabel 5.1 OVerzicht van mogelijke verrekeningsmogelijkheden bij het niet nakomen van toezeggingen 

5.8 Samenvatting 

Zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht, dacht men voorheen dat reductie van steltijd van 
machines onmogelijk was, met als gevolg grote series en veiligheidsvoorraden. In-
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middels is aangetoond dat de 'onaantastbare' steltijd wel degelijk gereduceerd kan 
worden. Ook de levertijd wordt vooralsnog als onaantastbaar beschouwd. MRP be
schouwt het als een gegeven. Door introductie van meerniveau-afstemming met de 
toeleverancier, is ook levertijd een te reduceren grootheid. 
In meerniveau-afstemming wordt een bestelling lange tijd voor het verbruiksmoment 
in globale termen gespecificeerd, door middel van aggregatie van produkttypes en 
tijdperioden. Vervolgens wordt deze bestelling steeds verder gedetailleerd, zowel wat 
produktspecificatie (van produktfamilie naar produkttype) als tijdperiode (van 
maandperiodes naar dagdelen) betreft. 
Op de hogere niveaus van afstemming wordt de nadruk gelegd op het beheersen van 
het proces door laagfrequente 'overlegrondes', terwijl in de onderste niveaus van af
stemming een goede inrichting van het proces centraal staat zonder 'zware' besturing, 
het proces verloopt door de goede inrichting als het ware automatisch. 

Bij meerniveau-afstemming wordt in feite de bestelinformatie gedifferentieerd ver
zonden naar de toeleverancier. De afnemer aggregeert zijn behoeften op produktfami
lieniveau en specificeert deze in eenlater stadium in groter detail uit, tot in JIT-afroe
pen. Met deze differentiatie van bestelinformatie is in feite ook het KOOP gedifferen
tieerd. Elk niveau van bestelinformatie dringt immers door tot een bepaald punt in het 
proces van de toeleverancier. 
De verdeling van de baten tussen toeleverancier en afnemer is afhankelijk van de uit
voering van de afstemming en de uitgangssituatie. 

Wanneer de afnemer eerder aggregeert tot op produktfamilieniveau, biedt dit demo
gelijkheid voor de toeleverancier zijn KOOP stroomopwaarts te differentiëren en zijn 
voorraden te reduceren. 
Wanneer de afnemer pas later hoeft te specificeren heeft hij in feite een kortere lever
tijd op typeniveau. Hiermee kunnen voorraden bij de afnemer verlaagd worden, om
dat in het meest positieve geval de afnemer precies die halffabrikaten en componen
ten bestelt die benodigd zijn om aan de klantenvraag te voldoen. 
Het hebben van meer zicht kan ook zonder KOOP-verplaatsing leiden tot betere 
voorspellingen en daardoor lagere (veiligheids)voorraden. De keten wordt als het 
ware 'slanker' en volgt daardoor beter de marktvraag. 

De belangrijkste voorwaarden voor succesvolle toepassing van meerniveau-afstem
ming zijn: 
• Men moet een gemeenschappelijk traject bij de toeleverancier kunnen onderken

nen, waarbij het gemeenschappelijk kenmerk van de produktfamilie gebaseerd 
moet zijn op overeenkomsten in markt- of produktieprognoses bij de afnemer, en 
bij de toeleverancier berusten op de gebruikte kritische materialen en/of capaci
teitseenheden; 

• Bij de toeleverancier moet sprake zijn van enige divergentie in de produktstruc
tuur in geval materiaal de kritieke factor is; de produktiestructuur moet niet ex
treem flexibel dan wel inflexibel zijn in geval capaciteit een kritieke factor is; 

• De planningsmethodiek van toeleverancier en afnemer moeten wat frequentie, 
fase en produktfamilieverdeling betreft overeenkomen; 
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• De ordergrootte van de afnemer op familie- en typeniveau moet gelijk of groter 
zijn aan de minimale seriegrootte op familie- en typeniveau die de toeleverancier 
hanteen; 

• De (economische) haalbaarheid van afstemming moet ruimschoots opwegen te
gen de kosten voor realisatie en toegenomen afhankelijkheid van de partner en 
beide partners moeten bereid zijn om mee te doen en de daarvoor benodigde (lan
getermijn)afspraken te maken. 

Tenslotte, om significante voordelen te behalen moet het KOOP verschoven of gedif
ferentieerd worden. Daartoe is bij het stroomopwaarts differentiëren een discrete stap 
in de produktie van het gemeenschappelijk traject van de toeleverancier noodzakelijk. 
De door meerniveau-afstemming gerealiseerde extra speling moet zo groot zijn dat 
een dergelijke discrete stap mogelijk is. 

De huidige concepten als MRP en KANBAN ondersteunen het streven naar meerni
veau-afstemming slechts ten dele. Dit wordt in het volgend hoofdstuk nader toege
licht. Bovendien worden daar enkele praktijkvoorbeelden gepresenteerd om een en 
ander inzichtelijk te maken. 
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6 Meerniveau-afstemming in de 
praktijk 

Het invoeren van meerniveau-afstemming vereist in de praktijk veelal automatische 
ondersteuning. Deze automatische ondersteuning heeft enerzijds betrekking op het 
genereren en verwerken van de (frequente) leverplannen op de verschillende niveaus; 
anderzijds op de communicatiestroom tussen toeleverancier en afnemer. Zonder deze 
automatische ondersteuning is invoering slechts op kleine schaal uitvoerbaar en eco
nomisch niet verantwoord. Kleine schaal betekent in deze context met weinig part
ners en voor een beperkt produktpakket In dit hoofdstuk worden twee cases beschre
ven waar meerniveau-afstemming is ingevoerd. 

Vanwege het wijdverbreid gebruik van MRP-softwarepakketten zijn deze het uit
gangspunt voor de beschouwing over de automatische ondersteuning van meerni
veau-afstemming. In paragraaf 6.1 zullen enkele alternatieve oplossingen bes proken 
worden om meerniveau-afstemming mogelijk te maken. In paragraaf 6.2 komen de 
twee cases aan de orde, waarbij overigens de betreffende partijen MRP-softwarepak
ketten gebruiken. 

In paragraaf 6.3 wordt kort ingegaan op de toepassing van meerniveau-afstemming 
bij JIT in het geval kanbans worden gebruikt. 
De automatische ondersteuning van de communicatiestroom tussen toeleverancier en 
afnemer met behulp van EDI bij toepassing van meerniveau-afstemming wordt toege
licht in paragraaf 6.4. 

6.1 Meerniveau-afstemming en MRP-11 

In deze paragraaf is de aandacht gericht op het invoeren van meerniveau-afstemming 
bij toepassing van MRP-11. In subparagraaf 6.1.1 wordt een aantal oplossingen gepre
senteerd voor de bestaande MRP-II-systemen. 

In 6.1.2 wordt een meer fundamentele oplossingsrichting gepresenteerd, gebruikma
kend van generieke stuklijsten. 
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6.1.1 Oplossingen voor toepassing van meerniveau
afstemming in MRP-11 

Gegeven het feit dat vele bedrijven reeds MRP-11 toepassen, is de vraag opportuun 
wat de effecten zijn van meerniveau-afstemming op dit concept. 
Zoals in hoofdstuk 2 reeds benadrukt, is de MRP-filosofie een intern gerichte filoso
fie. De aard van de communicatie naar de toeleverancier is eenzijdig op één planni
veau en sluit niet aan bij de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde ideeën over meer
niveau-afstemming. MRP-1 en MRP-11 kennen geen faciliteiten om familiebehoeften 
te specificeren voor toeleveranciers. 
Bij 'standaard-MRP' zullen de behoeften van de afnemer uitsluitend op typeniveau 
worden doorgegeven. Hierdoor kan het voorkomen, dat de afnemer weliswaar het to
tale volume van zijn eigen afzet op familieniveau aanstuurt, maar de toeleverancier 
toch met reeksen behoeften op typeniveau wordt geconfronteerd die, na aggregatie, 
allesbehalve consistent zijn. Dit zal verderop in deze paragraaf worden uiteengezet. 

Hierdoor heeft de afnemer geen enkel zicht op het effect van wijzigingen van bestel
lingen, met andere woorden de afnemer kan dit effect niet beïnvloeden of beheersen. 

In deze paragraaf zullen een aantal oplossingen worden besproken om bij MRP-II be
hoeften op produktfamilieniveau te genereren ten behoeve van meerniveau-afstem
ming. 

TOELEVERANCIER 

Globale plonning 
copocltelt/moterloal 

Assemblageplanning 
en wrwewlng 
componenten 

~-T-~_n_~ ____ nn-in_g--~~~~------~ l.~en ... ~~------~ 

Figuur 6.1 Planningsproces en mogelijke aggregatiemomenten 

AFNEMER 

Globale planning 
capoclleit/moterloal 

Globale 
produktieplanning 

Behoeffeplannlng 
materlaaVcopocltelt 

Toeleverplanning 

Figuur 6.1 is een overzicht van de belangrijkste stappen in de MRP-II planning met 
de mogelijke oplossingen voor generatie van produktfamiliebehoeften ten behoeve 
van de toeleverancier zijn aangegeven (zie Hoppenbrouwers (1993) en Kreuwels 
(1993)). Deze verschillende oplossingen zijn: 
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1 aggregatie bij de toeleverancier; 
2 aggregatie na de nettobehoefteberekening bij de afnemer; 
3 aggregatie na de brutobehoefteberekening bij de afnemer; 
4 gebruik maken van MPS-items uit het HPP bij de afnemer. 

De verschillende oplossingen zullen achtereenvolgens worden besproken. 

Oplossing l: aggregatie bij de toeleverancier 
Bij deze oplossing worden de behoeften per produkttype verstuurd naar de toele
verancier zoals bij MRP gebruikelijk is. De toeleverancier kan deze behoeften aggre
geren naar verschillende aggregatieniveaus in zijn (MRP-)systeem. Deze aggregatie 
vindt soms automatisch plaats door de ingelegde stuklijststructuren. 

De afnemer kan de voordelen van meerniveau-afstemming realiseren door met de 
toeleverancier afspraken te maken over: 
• de verschillende aggregatieniveaus die bij de toeleveranciers zijn te onderkennen; 
• op welk tijdstip wijzigingen op de verschillende niveaus mogelijk zijn. 

Een klein voorbeeld ter verduidelijking: een toeleverancier levert componenten met 
een bepaalde kleur. De produktie van de componenten start vier weken voor het afle
vermoment Het spuiten van de kleur van de componenten vindt een week voor het 
aflevermoment plaats. Een afnemer kan een afspraak maken met de toeleverancier het 
aantal bestelde gekleurde componenten vier weken voor het aflevermoment niet meer 
te wijzigen. De afnemer kan echter wel de kleur van de bestelde componenten wijzi
gen tot een week voor levering. Met andere woorden de produktfamilie 'ongekleurde 
componenten' wordt geïntroduceerd. 
De bestellingen worden echter nog altijd geformuleerd in 'gekleurde componenten'. 
In geval de afnemer twee weken voor levering problemen onderkent door een ver
keerde inschatting van de mix van gevraagde kleuren, kan de planner van de afnemer 
zonder overleg met de toeleverancier een wijziging van de mix van 'gekleurde com
ponenten' doorvoeren. Bij een normale gang van zaken zonder afspraken zou hier
voor tijdrovend overleg nodig zijn bij toeleverancier en afnemer (zowel intern over
leg als met de partner) om de mogelijkheden te checken. Bij toepassing van meerni
veau-afstemming is dit niet meer nodig omdat de afnemer inzicht heeft in de 
mogelijkheden tot wijziging. 

V oordelen van deze oplossing zijn: 
• De planningsprocessen bij toeleverancier en afnemer wijzigen nauwelijks en er 

zijn geen aanpassingen noodzakelijk in de MRP-systemen van afnemer en toele
verancier; 

• Wanneer de familie-indeling bij toeleverancier en afnemer verschillen is dit een 
eenvoudige mogelijkheid om toch de voordelen van meerniveau-afstemming te 
realiseren; 

• Er wordt rekening gehouden met hetgeen zich in de keten bevindt en de eventuele 
verschillen in offsetting tussen typen van een produktfamilie, omdat men gebruik 
maakt van de uitkomsten van de materiaalbehoefteberekening. 
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Nadelen van deze oplossing zijn: 
• Een dergelijke aanpak is slechts voor een beperkt produktenpakket en/of een be

perkt aantal toeleveranciers mogelijk door het ontbreken van automatische onder
steuning. In feite gaat het om uitzonderingen waarbij de specificatie van een order 
later gewijzigd mag worden; 

• De karakteristieke nadelen van MRP als opslingereffecten en nervositeit (zie 
Donsetaar (1989)) worden niet weggenomen door deze aanpak, omdat de behoef
ten in detail worden uitgerekend bij de afnemer en vervolgens weer geaggregeerd 
worden bij de toeleverancier. 

Oplossing 2: aggregatie na de nettobehoefteberekening bij de afnemer 
Het is voor de afnemer mogelijk de geplande orders uit de materiaalbehoeftebereke
ning te aggregeren tot farniliebehoeften. Dit wordt niet ondersteund door MRP-1 en 
MRP-11, maar kan relatief snel gerealiseerd worden. De afnemer dient na het uitvoe
ren van de MRP-explosie via een speciaal programma voor een specifieke tijdperiode 
de behoeften sommeren voor verschillende typen tot familiebehoeften volgens een 
aangegeven families tructuur. 

Voordelen vandeze oplossing zijn: 
• De voordelen genoemd bij de eerste oplossing; 
• De beperkte invloed op het bestaande planningsproces bij de afnemer; de aggre

gatie is relatief makkelijk na het 'normale planningsproces' te realiseren waarbij 
eventueel controles kunnen worden ingebouwd. 

Nadelen van deze oplossing zijn: 
• Er zijn geen mogelijkheden om bij volgende MRP-explosies rekening te houden 

met eerdere toezeggingen afgegeven op familieniveau; er is dus ook geen signale
ring bij de MRP-explosie van een eventuele over- of onderschrijding van een 
toezegging op familieniveau; 

• Een materiaalplanner kan slechts manueel met behulp van firm-planned-orders 
eventuele wijzigingen doorvoeren. Deze frrm-planned-orders zijn niet dynamisch 
maar statisch en wijzigen niet bij een nieuwe MRP-explosie; 

• Het uitvoeren van een gedetailleerde planning op produkttypeniveau en vervol
gens aggregeren van deze behoeften tot behoeften op produktfamilieniveau leidt 
tot de karakteristieke opslingereffecten en nervositeit van MRP. Zelfs bij een sta
biele vraag naar de verschillende componenten leidt toepassing van deze oplos
sing tot een instabiele vraag op produktfamilieniveau. Dit wordt toegelicht aan de 
hand van het voorbeeld in tabel 6.1. De drie componenten A, B en C die tezamen 
een produktfamilie vormen, hebben alle drie een stabiele vraag. Door de invloed 
van de seriegrootte leidt aggregatie van de geplande orders van de verschillende 
orders tot een instabiele vraag op produktfamilieniveau. 

Oplossing 3: aggregatie na de brutobehoefteberekening 
Net als bij de zojuist beschreven oplossing kunnen behoeften tot familiebehoeften 
worden geaggregeerd. Het verschil met de zojuist beschreven oplossing 2 is dat nu 
geen geplande orders maar brutobehoeften worden geaggregeerd. De voor- en nade-
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Component A Levertijd :::: 1 periode Seriegrootte = 50 

Periode l 2 3 4 5 6 
Brutobehoefte 30 30 30 30 30 30 
Genlande ontvangsten 50 
Beschikbaar 20 -10 -40 -70 ! -100 -130 
0 
Nettobehoefte 0 10 30 30 30 :30 
Genlande orders 0 1 so 0 50 0 50 
Geplande ordervrijgave 50 0 50 50 50 50 

ComponentB Levertijd = 1 periode Seriegrootte = 100 

I Periode 1 2 3 4 5 6 
f Brutobehoefte 30 30 30 30 30 30 
: Genlande ontvan<'sten 
1 Beschikbaar 10 -20 -50 i -80 -110 -140 
40 
i Nettobehoefte 0 20 30 30 30 30 
I Genlande orders 100 0 0 i10o 0 
I Genlande ordervriir~ave 100 0 0 100 0 0 

Component C Levertijd :::: 1 periode Seriegrootte 60 

Periode 1 2 3 4 5 6 
Brutobehoefte 40 40 40 40 40 40 
Genlande ontvan~>sten 

Beschikbaar 20 -20 -60 -100 -140 -180 
60 
Nettobehoefte 0 20 40 40 40 40 
Geolande orders 60 0 60 60 0 

, GeElande ordervriig<tve 60 0 60 60 ,0 60 

Produktfamilie ABC 

Periode 1 2 3 14 5 6 
Brutobehoefte gecwnuleerd 100 100 100 100 100 100 
voorABC i 

Geplande ordervrijgave gecu- 210 0 110 1160 50 110 
muleerd voor ABC 

Tabel 6.1 Orderkarakteristieken op familieniveau bij stabiele vraag wannaar de gaplande orders van de 
afzonderlijke componenten worden geaggregeerd tot familiebehoeften 

I 
I 

I 
i 

I 

! 

len van deze oplossing komen grotendeels overeen met de tweede oplossing. Het 
voordeel ten opzichte van de tweede oplossing is dat bij deze oplossing minder spra
ke is van de karakteristieke MRP-nervositeit. Immers, bij de bepaling van de brutobe-
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hoefte wordt nog geen rekening gehouden met seriegroottes, veiligheden en voor
raadhoogtes. Van Donselaar (zie Donselaar (1989) heeft in zijn LRP-concept be
schreven hoe het doorgeven van brutobehoeften, zonder rekening is gehouden met 
seriegroottes, tot betere logistieke prestaties kan leiden. Voor de middellange en lan
ge termijn zijn deze grootheden minder significant. Aangezien de behoeften op fami
lieniveau veelal gericht zijn op de middellange en lange termijn is deze oplossing te 
verkiezen boven de tweede oplossing. Zijn de familiebehoeften ook geldig voor de 
korte termijn, dan is de tweede oplossing te verkiezen boven de derde oplossing. 

Oplossing 4: gebruik maken van MPS·items uit het HPP 
Bij deze oplossing worden de behoeften op HPP-niveau, eventueel in gewijzigde 
vorm, gebruikt als produktfamiliebehoeften. In sommige softwarepakketten geba
seerd op MRP-11 komen de MPS-items overeen met produktfamilies. Essentieel be
grip hierbij is de stuklijst Om dit te verduidelijken zal in het kort de stuklijst uit 
MRP-I en de stuklijst uit MRP-II behandeld worden. 

In de MRP-1-standaardsoftware bestaat in het geval van een televisiefabrikant, een 
specifieke stuklijst voor ieder afzonderlijk televisietype. Een voorbeeld van een spe
cifieke stuklijst is in figuur 6.2 weergegeven. Het betreft slechts een klein deel van 
een stuklijst Voor het televisietoestel type X zijn slechts de volgende onderdelen ge
specificeerd: 
• het type front (in figuur: FRONT); 
• het type ruw front (in figuur: Ruw Front); 
• het type bedieningsknoppen (in figuur: Knop); 
• het type achterkant (in figuur: Achterkant) van het televisietoestel. 

Figuur 6.2 Voorbeeld van een deel van een stuklijst bij MAP-I 

Het maken van verwachtingen of plannen voor middellange en lange termijn voor ie
der van de vele verschillende typen televisies is bewerkelijk. In de twee beschreven 
voorbeelden in hoofdstuk 5 moet elk langetem1ijnplan dat geformuleerd is in familie-
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behoeften, dat wil zeggen per televisiegrootte, opgesplitst worden in behoeften per te
levisietype. 

In MRP-11 is dit probleem gedeeltelijk ondervangen door het onderkennen van MPS
items die overeenkomen met produktfamilies. De televisiefabrikant kan MPS-items 
definiëren die overeenkomen met de verschillende televisiegroottes. Bij de materiaal
behoefteberekening wordt met behulp van vaste percentages in de stuklijst de onder
verdeling naar de verschillende specifieke televisietypen doorgevoerd. 

De afnemer kan nu de familiebehoeften doorgeven met behulp van de behoeften op 
MPS-niveau, op voorwaarde dat de produktfamilie-indeling van afnemer en toele
verancier overeenkomen. Soms is hierbij enige aanpassing noodzakelijk. Een autofa
brikant kan bijvoorbeeld zijn MPS-behoeften vertalen naar de toeleverancier van ban
den, door de MPS-behoeften per produktfamilie met vijf te vermenigvuldigen. 

Voordelen van deze werkwijze zijn: 
• de bruto- en nettobehoeften worden niet eerst in detail voor een horizon van een 

jaar berekend en vervolgens geaggregeerd; de toeleverancier heeft daardoor een 
beter zicht op de keten door het ontbreken van de nervositeit en opslingereffecten 
veroorzaakt door de MRP-explosies; 

• wanneer de MPS-items overeenkomen met produktfamilies, is het relatief een
voudig manueel de schommelingen tussen de verschillende bestellingen te be
heersen, vanwege het beperkt aantal MPS-items. 

Nadelen van deze werkwijze zijn: 
• Er wordt geen rekening gehouden met de voorraad bij de afnemer en de toele

verancier in de pijplijn; 
• MRP-II-software voorziet slechts produktfamilies op één niveau in de stuklijst

struktuur (zie Veen (1991)). Aangezien de (geaggregeerde) MPS-items en de pro
duktfamilies van de toeleverancier vaak niet overeenkomen, wil men juist op 
verschillende niveaus kunnen aggregeren en flexibel kunnen aanpassen afhanke
lijk van (de veranderingen in) het produktieproces van de toeleverancier. Het wij
zigen van de stuklijststructuur in MRP-II vereist echter grote en complexe 
veranderingen (zie Veen (1991)); 

• Er wordt geen rekening gehouden met de verschillen in produktiedoorlooptijd 
(offsetting) die bij de verschillende typen van een familie kunnen bestaan. 

6.1.2 Naar een meer fundamentele oplossing: generieke 
stuklijsten 

. De zojuist gepresenteerde oplossingen ondersteunen slechts ten dele het genereren 
van bestellingen op familieniveau. Indien de bestellingen op het hogere niveau met 
de hand gegenereerd worden, dan is dat slechts op beperkte schaal mogelijk. V oor 
automatische ondersteuning zijn echter zeer ingrijpende wijzigingen nodig. MRP-II 
biedt met de MPS-items op familieniveau slechts een beperkte en inflexibele oplos
sing. 
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Op basis van de gesignaleerde nadelen van de verschillende oplossingen kunnen de 
volgende eisen gesteld worden aan het MRP-systeem van de afnemer: 
• Het moet flexibiliteit bieden voor een indeling van produkttypes in families, die 

overeenkomt met de capaciteits- of materiaalbehoeften-indeling van de toele
verancier. Eventuele wijzigingen moeten eenvoudig door te voeren zijn; 

• Het moet eenvoudig zijn het tijdstip vast te leggen waarop de familiebehoeften 
verder gedetailleerd worden naar typeniveau; daarbij moet rekening gehouden 
worden met eerder gedane toezeggingen; 

• Het moet de mogelijkheid bieden tot automatische ondersteuning bij het verwer
ken van wijzigingen van de partner; 

• Het moet de mate van detail aanpassen aan de tijdshorizon tot het levermoment. 
Indien het een langetermijnbehoefte betreft, is het niet nodig rekening te houden 
met precieze seriegroottes, het voorhanden zijn van veiligheden op specifieke 
punten in de keten, de plaats en het uur van levering, etc. In dit geval is het be
langrijker een goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in de keten en om dit 
stroomopwaarts door te geven in de keten. 
Wanneer het echter een kortetermijnbehoefte betreft, is een veel grotere mate van 
detail gewenst, waarbij in de materiaalbehoefteberekening rekening wordt gehou
den met seriegroottes, de beschikbaarheid van veiligheidsvoorraden op specifieke 
punten in de keten, het precieze aflevertijdstip en de afleverplaats. 
Door het negeren van de seriegrootte en de starre veiligheden voor de langeter
mijnbehoeften worden de karakteristieke opslingereffecten van MRP-1 en MRP-11 
verminderd. In de literatuur zijn ideeën hieromtrent beschreven in concepten als 
LRP (zie Donselaar (1989)) en GMRP (Engels: Generic Materials Requirements 
Planning uit Hegge (1994)). 

Een van de fundamentele oorzaken dat de huidige MRP-11 softwarepakketten niet te
gemoet komen aan bovenstaande eisen is het stuklijstconcept dat wordt toegepast, zo
als bleek bij bespreking van de vierde oplossing in paragraaf 6.1.1. Een alternatief 
stuklijstconcept, de generieke stuklijst (zie Hegge (1992) en Veen (1991)), sluit beter 
aan bij d~ produktfamiliegedachte en kan onderdeel zijn van een fundamentele oplos
smg. 

Generieke stuklijsten, met toepassing van planningsparameters volgens Hegge (zie 
Hegge (1992) en Hegge (1994)), bieden mogelijkheden om tegemoet te komen aan 
de bovenstaande eisen. Helaas zijn deze in de standaard MRP-systemen - op een en
kele na- niet toegepast. Eerste prototypes zijn recent gebouwd (zie bijvoorbeeld Eek
hout (1993)). 
We zullen de generieke stuklijst kort toelichten aan de hand van het voorbeeld uit het 
vorige hoofdstuk. In figuur 6.3 is een deel van een mogelijke generieke stuklijst van 
de televisiefabrikant weergegeven. 

Het generieke produkt T.V. kent drie mogelijke groottes. Normaal gesproken wordt 
10% van de geproduceerde TV's met grootte 1 geproduceerd, 30% met grootte 2 en 
60 % met grootte 3. Indien geen plannen of marktverwachtingen voorhanden zijn, 
dan worden deze percentages gebruikt bij de materiaalbehoefteberekening op typeni
veau. 
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Figuur 6.3 Voorbeeld van een deel van een generieke stuklijst voor een televisietoestel 

De TV is opgebouwd uit vele onderdelen, bijvoorbeeld een front en een achterkant. 
Het front is wederom opgebouwd uit een ruw front en de daarbij behorende knoppen
set (Standard, Blackline of Matchline). Per onderdeel kan de relatie worden gespecifi
ceerd met de grootte van TV's.liJ is het type ruw front eenduidig gekoppeld aan een 
specifieke grootte TV. De behoefte aan knoppen daarentegen is onafhankelijk van de 
grootte van de TV. 

Voordeel van de generieke stuklijst met toepassing van planningsparameters is de 
mogelijkheid om op verschillende niveaus restricties te definiëren. Bovendien kan 
men behoeften sommeren naar gelang de familiestructuur van de toeleverancier. In
dien de familieverdeling van de toeleverancier niet overeenkomt met die van de afne
mer is het toch mogelijk behoefte op een hoger niveau door te geven en later bij de 
detaillering rekening te houden met eerdere restricties. Met behulp van de afgebeelde 
stuklijst kunnen bijvoorbeeld aan de toeleverancier die achterkanten van televisies 
toeleven, behoeften doorgegeven worden op basis van de plannen in termen van te 
produceren televisiegroottes. Met behulp van de percentages worden de behoeften 
voor de toeleverancier berekend. Bij het berekenen van de behoeften op typeniveau 
wordt dan middels restricties rekening gehouden met de eerder gedane toezeggingen. 
De toeleverancier kan op basis van de behoeften op familieniveau reeds zijn machi
nes reserveren en materialen inkopen. Hetzelfde geldt voor het MRP-systeem van de 
toeleverancier: wanneer de toeleverancier ook generieke stuklijsten toepast, kan deze 
de familiebehoeften inbrengen en restricties definiëren. 
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Verder onderzoek is noodzakelijk naar de toepassing van generieke stuklijsten als 
fundamentele oplossing voor de problemen bij invoering van meerniveau-afstem
ming in MRP-softwarepakketten. 

6.2 Praktijkvoorbeelden van meerniveau-afstemming 
in MAP-omgeving 

In deze paragraaf worden twee praktijkvoorbeelden van meerniveau-afstemming toe
gelicht waarbij de afnemers MRP-systemen gebruiken. Het eerste voorbeeld betreft 
een toeleverancier en een afnemer uit de automobielindustrie, het tweede voorbeeld is 
afkomstig uit de elektronische industrie tussen een inkooporganisatie van verschillen
de fabrieken en vijf toeleveranciers. Beide voorbeelden van toepassing van meerni
veau-afstemming op kleine schaal zijn van recente datum en reeds meer dan een jaar 
operationeeL Vanwege geheimhoudingsverplichtingen worden fictieve namen ge
bruikt. 

6.2.1 Case 1: Lange levertijden ten gevolge van 
materiaalbeschikbaarheidsproblemen 

Bij een vrachtwagenfabrikant wordt een belangrijk en kostbaar onderdeel van een 
vrachtwagen door een externe toeleverancier aangeleverd. De huidige voorraad be
draagt een kwart van de totale jaarvraag (ruim 10.000 stuks). Deze hoge voorraad 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de lange levertijd (ook wel wijzigingstermijn 
genoemd, de termijn voor toelevering waar geen wijzigingen op bestellingen zijn toe
gestaan). De toeleverancier is een monopolist. Het betreffende onderdeel wordt in 33 
typen geleverd, tezamen 98 % van de afname vertegenwoordigen. De studie heeft 
zich geconcentreerd op dit deel van de totale afname. 

Het produktieproces bij de toeleverancier kan worden opgedeeld in de onderdelen
produktie, de voormontage, de montage, het afstellen en het testen. In de eerste fase, 
de onderdelenproduktie, wordt in grote series geproduceerd met een doorlooptijd van 
15 dagen. De doorlooptijd van de andere fasen is aanzienlijk korter, tezamen vijf da
gen. Aangezien deze fasen slechts eenmaal per maand worden uitgevoerd, is de ge
middelde eindvoorraad bij de toeleverancier ten behoeve van de vrachtwagenfabri
kant gemiddeld twee weken. 

Het eindprodukt van de toeleverancier is opgebouwd uit ongeveer 300 onderdelen, 
waarvan zes klantspecifieke hoofdcomponenten. Deze hoofdcomponenten komen 
slechts in een kleine variëteit voor (3 à 5 types per hoofdcomponent). 

Het KOOP van de toeleverancier ligt vóór de onderdelenproduktie. Het gehele pro
duktieproces is dus klantenordergestuurd. Vandaar dat een levertermijn (=wijziging
stermijn) van minimaal 20 werkdagen wordt gehanteerd. 
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De vrachtwagenfabrikant hanteert een totale doorlooptijd van het verwervings- en as
semblageproces van maximaal 6 weken om klantenordergestuurd te kunnen verwer
ven en te produceren. In de huidige situatie duren de totale verwervings- en assem
blage-activiteiten voor het betreffende onderdeel minimaal 8 en maximaal 11 weken. 
Dit is afhankelijk van enerzijds het tijdstip van binnenkomst van de order, juist voor 
of juist na de planningsactiviteit bij de toeleverancier, en anderzijds op welke dag de 
order geplaatst wordt ten opzichte van de afleverdag. 

IUIJI!II 3 cilg9n 2 à1J1!11 3 00gen 
~-------~~~~---------.~--------~- ~ 

WijzigingstermiJn 

Figuur 6.4 Besturing in uitgangssituatie 

Om de toeleverancier op basis van de klantenorders bij de afnemer te kunnen aanstu
ren, is het noodzakelijk de levertijd te verkorten van 11 tot 6 weken. De levertijd van 
de meeste onderdelen is niet te verkorten, omdat de toeleverancier zekerheid eist 
voordat het produktieproces wordt gestart. In principe kan de levertijd verkort wor
den door de frequentie van het versturen van orders te verhogen, het afstemmen van 
de printdag op de afleverdag, het elimineren van de veiligheidstijd en het verlagen 
van de afroepseries. Dit is echter niet voldoende om de vereiste reductie door te voe
ren. Vandaar dat de vrachtwagenfabrikant een studie heeft laten uitvoeren naar de 
mogelijkheden van meerniveau-afstemming (zie Hoppenbrouwers (1993)). 

Hoppenbrouwers onderscheidt een viertal niveaus, te weten produkttype, produkt
groep, produktfamilie en produktlijn. Het laagste niveau is het produkttype. Het aan
tal verschillende produkttypes bedraagt 33. Het volgende niveau bestaat uit 14 pro
duktgroepen. De produkttypes binnen een produktgroep zijn fysiek identiek, maar 
verschillen wat instelling betreft Produktgroepen met identieke klantspecifieke 
hoofdcomponenten worden samengevoegd tot een produktfamilie. 

Tenslotte kunnen de produktfamilies worden samengevoegd tot een produktlijn, dat 
wil zeggen dat deze gemaakt worden door een specifieke toeleverancier. Er zijn in to
taal twee toeleveranciers van deze onderdelen, oftewel twee produktlijnen. 
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Naarmate het niveau toeneemt, neemt de fluctuatie bij de afname af. Op het niveau 
van produkttypes is de fluctuatie aanzienlijk hoger dan op het niveau van een pro
duktfamilie. Dit vormt de basis voor een succesvolle toepassing van meemiveau-af
stemming. 

In het ideale geval worden de behoeften op lange termijn doorgegeven op produkt
lijnniveau. Deze informatie wordt door de toeleverancier gebruikt om capaciteit te 
plannen. Acht weken voor het behoeftemoment wordt de behoefte op produktfamilie 
doorgegeven. De eerste 4 weken van dit plan - de wijzigingstermijn op produktfami
lieniveau - zijn bindend, omdat de toeleverancier de onderdelenproduktie aanstuurt 
op grond van deze gegevens. 

V~VBV~V 
15qen 31iVJ! 2 OOgen 

~-------------.~·-----------------.~------------------.~ . 

Figuur 6.5 Besturing bij meerniveau-afstemming 

Ongeveer 4 weken voor het behoeftemoment krijgt de toeleverancier een prognose op 
produktgroepniveau, waarmee de toeleverancier zijn voormontage aanstuurt. De eer
ste 2 weken van dit plan - wijzigingstermijn op produktgroepniveau - zijn wederom 
bindend. 

Tenslotte worden 10 dagen voor het behoeftemoment de behoeften op produkttypeni
veau verstrekt, waarvan de eerste 5 dagen bindend zijn. De toeleverancier kan zo de 
laatste produktiestap - het instellen en testen - aansturen op basis van definitieve be
hoeften. 

Een en ander samengevat leidt dit tot tabel 6.2. 
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IST -situatie SOLL-situatie 
Niveau Frequentie Horizon Bindende Frequentie I Horizon Bindende 

term i in termïn 
' Produktlijn n.v.t. n.v.t. n.v.t. lxper4 I jaar n.v.t. 

weken 
Produktfamilie n.v.t. n.v.t. n.v.t. lx per 2 8 weken 4weken 

weken 
'Produktllroep n.v.t. n.v.t. n.v.t. lx oerweek 4weken 2weken 
Pródukttype lx per2 l jaar 4weken lxperweek2 l week 

weken weken 

Tabel 6.2 Overzichthuidige besturing en 'ideale' besturing met behulp van meerniveau-afstemming (uit 
Hoppenbrouwers (1993)) 

Gezien de complexiteit en de vereiste systeemaanpassingen is een voorstel uitgewerkt 
om tegen lage kosten toch de voordelen van meerniveau-afstemming te realiseren. 
Daarbij zij afspraken gemaakt over de definitie van de verschillende niveaus. De 
vrachtwagenfabrikant verstrekt de behoeften echter op produkttypeniveau en niet uit
gedrukt in behoeften per produktlijn, -familie of -groep. 

In de huidige situatie zal bij een binnenkomende klantenorder door het MRP-systeem 
van de vrachtwagenfabrikant gecontroleerd worden op materiaalbeschikbaarheid. De 
planningsafdeling bekijkt in het MRP-systeem of de kritieke componenten voorhan
den zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt een verzoek aan de materiaalplanner ge
daan om andere mogelijkheden te onderzoeken. De materiaalplanner zal eerst contro
leren of de materialen beschikbaar komen binnen de geplande afroepen en rekening 
houdend met de levertijden. Lukt dat niet, dan zal hij contact opnemen met de toele
verancier om te overleggen welke oplossingen mogelijk zijn. 

Door invoering van meerniveau-afstemming kan de materiaalplanner - zonder contact 
op te nemen met de toeleverancier controleren of op grond van de afspraken van 
meerniveau-afstemming wijzigingen mogelijk zijn. Daartoe bepaalt de materiaalplan
ner allereerst het tijdstip waarop de wijziging in de behoefte een manco veroorzaakt. 
Wanneer dit tijdstip buiten de bindende termijn op produkttypeniveau ligt, kan de 
materiaalplanner trachten het manco te verhelpen door het schuiven van behoeften 
tussen produkttypes van een produktgroep. Biedt dit geen oplossing, maar ligt het 
tijdstip van het manco buiten de bindende termijn van de produktgroep dan kan hij 
trachten het manco te verhelpen door verschuivingen in de produktfamilie. Tenslotte 
kan de materiaalplanner controleren of een verschuiving op produktfamilie en/of pro
duktlijnniveau mogelijk is. 

Vooralsnog zal deze procedure handmatig worden uitgevoerd, zodat geen (kostbare) 
systeemaanpassingen noodzakelijk zijn, terwijl toch de voordelen van meerniveau-af
stemming gerealiseerd worden. De materiaalplanner zal aan de hand van beschikbare 
simulatiehulpmiddelen consequenties van verschuivingen kunnen berekenen. Uiter
aard moet de materiaalplanner volledig op de hoogte zijn van de indeling van de ver-
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schillende niveaus, dus met andere woorden op de hoogte zijn van de produktiesitua
tie bij de toeleverancier. 
Toekomstige ondersteuning zou bij manco's automatisch moeten controleren of ver
schuivingen passen binnen de restricties op de verschillende niveaus. 

Voorwaarden voor succesvolle invoering zijn: 
• het verhogen van de frequentie van het versturen van orders; 
• het verhogen van de montagefrequentie van produkten bij de toeleverancier; 
• het controleren van de restricties als gevolg van de bindende termijnen. 

Zoals te zien, is invoering van meerniveau-afstemming niet alleen een andere wijze 
van informatie-uitwisseling maar veel meer een wijziging in het bedrijfsproces en de 
besturing daarvan. De gewijzigde van de informatie-uitwisseling is veel meer een 
consequentie hiervan. 

De voordelen van invoering van meerniveau-afstemming zijn: 
• het vervallen van de veiligheidstijd, omdat de levertijd verkort is en daarmee met 

meer zekerheid besteld kan worden; 
• het elimineren van incourante voorraden door het verbruikgestuurd afroepen; 
• het leveren van het precieze aantal benodigde onderdelen in plaats van een afle

verseries leidt tot een verlaging van voorraad; 
• de materiaalbeschikbaarheid is verbeterd. 

Het huidige voorraadniveau bij de vrachtwagenfabrikant bedraagt normaal gesproken 
17 % van de jaarlijkse inkoopomzet van de betreffende onderdelen, Uit berekeningen 
blijkt dat dit teruggebracht kan worden tot 3 % van de inkoopomzet Wanneer het 
voordeel van het vervallen van de afleverserie niet wordt meegenomen - gezien de 
moeilijk te vermijden laatste verschuivingen in assemblage - leidt meerniveau-af
stemming nog altijd tot een reductie tot 5 % van de inkoopomzet 
Bij deze berekeningen is de incourante voormad buiten beschouwing gelaten. 

De toeleverancier kan door het verhogen van de montagefrequentie de voorraad eind
produkten van gemiddeld 2 weken terugbrengen tot een halve week. De voorraad van 
componenten kan enigszins toenemen van ongeveer 1 week tot 2 weken. De geschat
te besparingen voor de toeleverancier worden geschat op I % van de jaarlijkse ver-

. koopomzet Tot slot is het afnamepatroon rustiger geworden. 

6.2.2 Case 2: Lange levertijden ten gevolge van 
capaciteitsproblemen 

Voor verschillende componenten in de elektronische industrie geldt een levertijd (in
clusief transporttijd naar afnemer) in de orde van grootte van 2 tot 6 maanden. Deze 
lange levertijd wordt onder andere veroorzaakt door het oligopolistische of soms zelf 
monopolistisch karakter van deze aanbodmarkt Bovendien werken de toeleveran
ciers vanwege de grote verscheidenheid van componenten volgens de basisstructuur 
'produceer op klantenorder'. De toeleveranciers beschikken over slechts enkele pro-
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duktie-eenheden, die een veelheid van verschillende componenten fabriceren. Elke 
capaciteitseenheid fabriceert slechts een beperkt deel van het assortiment componen
ten. Gezien de beperkte totale aanbod in de markt van de componenten en de hoge 
kosten van de produktie-eenheden, streeft de toeleverancier naar een beperkte capaci
teit met een zo hoog mogelijke bezettingsgraad. Kortom, de beschikbaarheid van ca
paciteit bij de toeleverancier vormt het belangrijkste knelpunt voor verkorting van de 
levertijd. 

De afnemer moet reeds twee tot zes maanden voor produktie van de componenten or
ders plaatsen, zodat de toeleveranciers verzekerd zijn van een hoge bezettingsgraad. 
De toeleveranciers plannen de detailproduktie en starten de produktie van de compo
nenten pas vier (toeleverancier A) tot zes weken (toeleverancier B en C) voor het le
vermoment. 

De afnemer uit deze case heeft verschillende assemblagevestigingen (hierna fabrie
ken genoemd). De inkoop van componenten wordt gedaan door de lokale inkoopor
ganisatie, vanwege de voordelen te behalen door het coördineren van het grote aantal 
in te kopen componenten en de benodigde kennis van de lokale situatie. Het is voor 
de afnemer onmogelijk twee tot zes maanden voor het verbruiksmoment een goede 
schatting van de behoeften van de specifieke componenten te maken, vanwege de dy
namische markt waaraan hij levert. Hij kan op deze termijn wel een goede schatting 
van het totale volume geven. In Wijngaard (1987) is de situatie van deze afnemer uit
gebreid beschreven. 

Figuur 6.6 De relatie tussen inkooporganisatie, fabrieken en toeleveranciers 

Verkorting van de levertijd was onbespreekbaar voor de toeleveranciers. Vandaar dat 
de afnemer door toepassing van meerniveau-afstemming tracht de hoge veiligheids
voorraden en incourante voorraden van componenten te verlagen. De afnemer bood 
aan op lange termijn capaciteit te reserveren uitgedrukt per produktie-eenheid. Ver-
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volgens bestelt hij vier tot acht weken voor het verbruiksmoment de specifieke com
ponenttypen, waarbij voldaan wordt aan de eerder gedane capaciteitstoezeggingen. 
Voor de afnemer is het al drie à vier maanden voor het verbruiksmoment mogelijk 
een nauwkeurige schatting van de capaciteitsbehoefte te geven in vergelijking met de 
bestellingen op typeniveau, door de grote diversiteit van de typen per produktie-een
heid. Vandaar dat de afnemer in ruil voor het later specificeren op typeniveau, reeds 
geruime tijd voor het verbruiksmoment capaciteit reserveert. De toelever.tncier heeft 
daardoor een grotere zekerheid dat de capaciteit volledig bezet is, terwijl de bestellin
gen op typeniveau net voor het planningsproces binnenkomen. Daarnaast is de in
kooporganisatie van de afnemer verlost van een tijdintensieve bezigheid, het onder
handelen over alternatieve levermogelijkheden als gevolg van wijzigingen in de 
vraag. 

Invoering van bovenstaande heeft geleid tot reductie van de levertijd. In tabel 6.3 is 
dit weergegeven. 

1 
T oeleverancler Vóór meernlveau-afstemmlng: Meerniveau-afstemming: 

I levertlid (weken) ou tvueniveau levertiid ou typeniveau 
A 8 4 
B 13 6 
c 12 8 

Ta.bel6.3 Reductie levertijd op typeniveau door invoering meemiveau·afstemming 

Gezien het pilot-karakter is slechts in beperkte mate automatische ondersteuning aan
wezig. Deze berust op 'management by exception'. De bestelgegevens van de ver
schillende fabrieken van de afnemer worden ingevoerd in een Dbase-3-applicatie en 
per toeleverancier vergeleken met de beschikbare capaciteit per produktie-eenheid, 
zoals vastgelegd in het jaarcontract. Per produktie-eenheid van de toeleverancier 
wordt een tabel gemaakt (zie tabel 6.4). In de eerste kolom staan de produktcodes die 
op de betreffende produktie-eenheid worden gefabriceerd. In de tweede kolom staan 
de verschillende fabrieken die de betreffende produktcode hebben besteld. In de daar
opvolgende kolommen staan de behoeften weergegeven waarbij een 'vast' reeds 
vastgelegd) en 'orient.' (=oriëntatie) gedeelte is te onderscheiden. Wanneer in de ko
mende maanden de capaciteit van de toelevenmeier wordt onder- of overschreden, 
dan genereert de applicatie een waarschuwingsboodschap in de laatste twee rijen van 
de tabel (respectievelijk de rij 'onderbezetting' en de rij 'overbezetting' in tabel6.4). 

Met behulp van deze tabel kan de lokale inkooporganisatie trachten de problemen op 
te lossen door het verschuiven van orders. Bijvoorbeeld: in de periode juli heeft de 
toeleverancier te weinig capaciteit terwijl in juni de capaciteit niet volledig wordt be
nut. De materiaalplanner kan nu besluiten in overleg met de betreffende fabriek uit 
Singapore de vraag van 40 stuks in juli voor de helft reeds in juni te laten produceren. 
Het andere probleem van overbezetting van 60 stuks in periode oktober kan worden 
opgelost door de vraag van Singapore en/of Frankrijk gedeeltelijk te vervroegen naar 
augustus en september, en gedeeltelijk uit te stellen naar periode november. 
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TOELEVERA:"\CIER PRODUKTIE-EENHEID 1 ! 
'BEST COMPONENTS' 

Produkt· Fabriek mei jun jul sep okt nov dec 
code 

123456 Frankrijk Vast 20 10 10 
I Orient. 120 20 30 20 10 

België Vast 20 10 10 i 

Orient. 10 10 JO 10 10 
Singapore Vast 0 20 40 

Orient. 10 10 50 10 20 
6789()12 Frankrijk Vast 20 10 10 

Orient. 20 20 20 30 10 10 
Nederland I vast 30 30 30 

!Orient 30 30 30 !30 30 
Singapore Vast 30 20 40 

Orient. 10 10 30 20 20 
TOT AAL gevraagd 120 100 140 100 100 180 100 !00 
Beschikbaar toeleverancier 120 120 120 120 120 120 120 
ON .Jt:.KHu.EITING 120 120 20 120 120 
OVERBEZETTING 20 60 

Tabel 6.4 Attentielijst capaciteitsover-/onderschrijding toeleverancier 

Met behulp van tabel 6.4 heeft de inkooporganisatie zicht op de capaciteitsbelasting 
van de toeleverancier. Een extra faciliteit wordt geboden door de tabel te vergelijken 
met de tabellen van de drie vorige maanden. Men kan zo achterhalen is welke fabriek 
grote wijzigingen doorvoerde en het knelpunt veroorzaakt. 

Met behulp van deze relatief eenvoudige ondersteuning kan de inkooporganisatie, 
zonder uitgebreid overleg, gebruikmaken van de aanwezige flexibiliteit van de toele
verancier. 

Wanneer bovenstaande aanpak succesvol is, zal waarschijnlijk de automatische on
dersteuning verder verbeterd worden door slechts die produktie-eenheden te tonen 
waar capaciteitsproblemen optreden. Eventueel zullen automatisch 'reschedule bood
schappen' worden gegenereerd door het systeem. 

6.3 Meerniveau-afstemming en KANBAN 

Zoals in hoofdstuk 3 duidelijk is geworden, richten het JIT-concept en een specifieke 
vorm daarvan, het kanban-principe, zich op een betere inrichting van de fabriek. 
Soms wordt de indruk gewekt dat kanbans worden gestuurd en de toeleverancier ver
volgens moet leveren, in feite een vorm van eenzijdige aansturing met slechts één ni
veau van afstemming. Op deze wijze is het kanban-principe een rigide systeem voor 
de toeleverancier en daarom vaak moeilijk uitvoerbaar. 
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In de praktijk geeft de afnemer inzicht in de toekomstplannen. Immers, de afnemer 
hanteert intern een planningsmethodiek, van een langetermijn, globaal planniveau tot 
en met een laagdetail, hoogfrequent planniveau. Zo stelt bijvoorbeeld Toyota de ver
houding vast van verschillende kanbans (= verhouding tussen de verschillende te le
veren componenten) en het aantal in roulatie zijnde kanbans (= totaal onderhanden 
werk) voor minimaal een week. Ook op langere termijn zijn er restricties of band
breedtes waarbinnen de wijzigingen van aantal en verhouding kanbans zich moeten 
bevinden. 
Toyota geeft deze informatie door aan de toeleverancier en vervolgens kan enige af
stemming over haalbaarheid plaatsvinden. Daardoor wordt de rigiditeit verminderd. 
De verbeteringen liggen in dit geval niet zozeer bij de verplaatsing van het KOOP, 
maar in het verminderen van opslingereffecten en veiligheden in de keten. Concreet 
betekent dat een vermindering van het aantal kanbans in de verschillende schakels in 
de keten. 

Tot slot, het JIT-concept is opgezet om vele varianten/modellen te produceren van 
een bepaald produkt, met andere woorden vele typen van een produktfamilie. Dit uit
gangspunt voor het JIT-concept is een belangrijk aanknopingspunt voor de toepas
sing van meerniveau-afstemming. 

6.4 Toepassing van EDI 

Een logische vraag aan het eind van dit hoofdstuk is: wat is de relatie tussen meerni
veau-afstemming en het gebruik van EDI? Kort samengevat is het antwoord: EDI 
creëert mogelijkheden voor breedschalige invoering van meerniveau-afstemming. Al
vorens hier dieper op in te gaan wordt kort de toepassing van EDI bij MRP en JIT 
verduidelijkt. Dezelfde argumenten zijn ook geldig voor de haalbaarheid van EDI bij 
meerniveau-afstemming. Vervolgens worden nog extra redenen specifiek voor meer
niveau-afstemming toegevoegd. 

6.4.1 MRP en EDI 

Omdat in MRP-systemen de bestelgegevens voor toeleveranciers al in de computer
systemen aanwezig zijn, is aan een belangrijke voorwaarde van invoering van EDI 
voldaan. De toepassing van EDI kan tot verbeteringen in de MRP-planning leiden, 
door verkorting van de administratieve doorlÓoptijden. In de praktijk duurt het dagen 
voordat de gegevens in het informatiesysteem van de partner verwerkt zijn. EDI auto
matiseert gedeeltelijk de administratieve afhandeling wat leidt tot een verkorting van 
deze administratieve doorlooptijd (zie bijvoorbeeld Appendix 1). 

Bovendien kan de verlaging van de bestel- en administratiekosten door de automa
tisering leiden tot kleinere bestel/produktieseries, zie de formule van Camp: 
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waarin: 

Q ~ (2D Ca/Cv) 

D = vast verbruik per periode D; 
Q = optimale seriegrootte; 
Cv = voorraadkosten per periode; 
Ca= vaste bestelkosten per serie. 

Door de toepassing van EDI kan marktinformatie sneller in de keten doorgegeven 
worden, waardoor betere prognoses mogelijk zijn, resulterend in lagere veiligheden 
en vermindering van nervositeit. 

Voorwaarde bij bovenstaande redenering is dat de kosten voor het opzetten van een 
EDI-verbinding moeten opwegen tegen de verlaging van de vaste bestelkosten met 
een bepaalde toeleverancier. Dat betekent dat het communicatievolume hoog moet 
zijn met deze toeleverancier. 

6.4.2 JIT en EDI 

Binnen de JIT-filosofie is sprake van een voortdurend streven naar seriegrootteverla
ging. Men tracht verschillende componenten van de formule van Camp te wijzigen. 
De bestelkosten vormen daar een onderdeel van en EDI kan daarbij een rol spelen. 
Belangrijk is daarnaast de grote informatiestroom voor JIT en de vereiste nauwkeu
righeid. EDI is daarom vaak noodzakelijk voor invoering van JIT. 

6.4.3 Meerniveau-afstemming en EDI 

Bij meerniveau-afstemming kan EDI zeer nuttig zijn wegens: 

a de vergrote informatiestromen (frequentie en volume); 
b de vereiste snelheid; 
c de vereiste nauwkeurigheid. 

Ad a 
Bij éénniveau aansturing vergt het verwerken van bijvoorbeeld binnenkomende or
ders al dagen. Bij meerniveau-afstemming neemt het volume van deze orderinforma
tiestroom nog aanzienlijk toe. De maandelijkse of tweewekelijkse plangegevens over 
produktfamilie worden toegestuurd, inclusief een plan voor de komende periodes. 
Vervolgens worden wekelijks de ordergegevens op typeniveau toegestuurd. Tenslotte 
worden dagelijks de JIT-afroepen geplaatst. 

Niet alleen de frequentie van communicatie neemt aanzienlijk toe, maar ook het volu
me van de informatie-uitwisseling. V oorheen werd per produkttype een weeknummer 
en aantal aangegeven. Nu wordt bovendien de leverplaats gespecificeerd, ·de datum, 
het precieze tijdstip, de assemblagelijn waar het specifieke onderdeel aangeleverd 
moet worden en per planniveau wordt een zicht op de nabije toekomst gegeven. 
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Ad b 
De tijd die de toeleverancier kan gebruiken om de gegevens te verwerken, is bij 
meerniveau-afstemming sterk verkort. Maandelijkse orders kunnen vaak wel enkele 
dagen wachten voor ontvangst en verwerking. De dagelijkse JIT-afroepen bij meerni
veau-afstemming moeten snel verwerkt worden om produktiestilstand bij de afnemer 
te voorkomen. 

Adc 
Tenslotte zijn de eisen aan accuratesse en betrouwbaarheid groter. Het onjuist door
geven van JIT -gegevens leidt vrijwel direct tot een produktiestilstand bij de afnemer. 
Bij meerniveau-afstemming zijn zoveel mogelijk veiligheden verwijderd, waardoor 
fouten snel tot problemen in de produktie leiden. EDI heeft als voordeel een accuraat 
communicatiemiddel te zijn, omdat de gegevens direct uit het informatiesysteem van 
de afnemer naar het informatiesysteem van de toeleverancier worden gecommuni
ceerd. Hinderlijke tikfouten worden daardoor uitgesloten. 

6.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk was de focus gericht op toepassing van meerniveau-afstemming in 
de praktijk. Veel aandacht is geschonken aan de automatische ondersteuning, zowel 
bij de gegevensverwerking in de MRP-11 systemen als bij de communicatie tussen 
toeleverancier en afnemer. 

MRP-systemen bieden zelf weinig ondersteuning voor meerniveau-afstemming. Aan
passingen zijn noodzakelijk, gericht op het realiseren van de aggregatie van behoef
ten, de beheersing van het explosieproces (het detailleren van de geaggregeerde be
hoeften) en het afstemmen- 'onderhandelen'- met de toeleverancier. 

Er zijn enkele oplossingen om de generatie van familiebehoeften te realiseren in 
MRP-11 systemen. In de meest eenvoudige oplossing voert de toeleverancier zelf de 
aggregatie uit op basis van de behoeften op produkttypeniveau. Afnemer en toele
verancier moeten afspraken maken over welke niveaus te onderscheiden zijn om 
flexibiliteit in de planning te benutten. Voordeel is de lage impact op de bestaande 
planningsprocessen en -systemen. Nadeel is dat een dergelijke aanpak slechts op klei
ne schaal toepasbaar is en de karakteristieke MRP-nervositeit blijft bestaan. 

Wanneer aggregatie plaatsvindt na de MRP-explosie is een meer automatische afhan
deling van de meerniveau-afstemming mogelijk. Nadeel is dat de karakteristieke 
MRP-nervositeit blijft bestaan omdat de behoeften eerst tot in detail uitgerekend wor
den om vervolgens geaggregeerd te worden tot familiebehoeften. 
Tenslotte kan aggregatie plaatsvinden op HPP-niveau. De MRP-nervositeit treedt niet 
op bij de geaggregeerde behoeften. Nadeel is dat het MRP-systeem aangepast moet 
worden om rekening te houden met de gedane toezeggingen op HPP-niveau en de 
mogelijk afwijkende produktfamiliestructuur van de toeleverancier. 
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Het toepassen van generieke stuklijsten kan een meer fundamentele oplossing bieden 
voor het automatisch ondersteunen van meerniveau-afstemming bij toepassing van 
het MRP-concept. Op dit punt is verder onderzoek noodzakelijk. 

Aan de hand van twee cases is de toepassing van meerniveau-afstemming in de prak
tijk toegelicht, waarbij aandacht is geschonken aan de huidige en de geplande auto
matische ondersteuning. Het toepassen van meerniveau-afstemming leidt voor zowel 
toeleverancier en afnemer tot aanzienlijke voordelen, omdat de inkopers van de afne
mer gebruik kunnen maken van de aanwezige flexibiliteit bij de toeleverancier, ter
wijl toezeggingen worden gedaan op familieniveau. Belangrijk is dat met name bij de 
eerste case duidelijk werd dat niet alleen sprake is van een gewijzigde informatie-uit
wisseling, maar veel meer een wijziging in het bedrijfsproces bij de toeleverancier 
(frequenter monteren van de componenten) en de besturing van de afnemer (frequen
ter versturen van orders, het creëren van toezeggingen op familieniveau en daarmee 
rekening houden bij het specificeren). 

De automatische ondersteuning van de communicatie tussen toeleverancier en afne
mer met EDI is een goed middel om de nervositeit van MRP te verlagen en de invoe
ring van meerniveau-afstemming te vereenvoudigen. EDI kan de operationele bestel
kosten verlagen, zodat de frequentie van bestellen verhoogd en de seriegrootte ver
laagd kan worden. 
Het op grote schaal invoeren van meerniveau-afstemming stelt hogere eisen ten aan
zien van de frequentie, het volume, de verwerkingssnelheid en de betrouwbaarheid 
van de communicatie tussen toeleverancier en afnemer. EDI kan daarom een goed 
hulpmiddel zijn. 

In dit hoofdstuk is stilzwijgend aangenomen dat toeleverancier en afnemer ontvanke
lijk zijn voor bilateraal afstemmen van hun plannen. Dit hoeft echter niet altijd het 
geval te zijn. Er kunnen goede redenen zijn om slechts gedeeltelijk of in het geheel 
niet mee te werken. Dit komt aan de orde in het volgende hoofdstuk. 
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7 Samenwerkingsvormen 
toeleverancier - afnemer 

Het invoeren van meerniveau-afstemming en van EDI is niet zomaar mogelijk. Deze 
beslissing is nauw verbonden met de wijze waarop men met een partner wil samen
werken. In dit hoofdstuk willen we het verband tussen de manier van samenwerken 
en het toepassen van meerniveau-afstemming en EDI beschouwen. 
Daartoe onderscheiden we een drietal typen samenwerking. Deze worden aan de 
hand van een aantal aspecten beschreven. Het type dat de meest intensieve vorm van 
samenwerking representeert, sluit nauw aan bij het concept van meerniveau-afstem
ming. 

Vervolgens komt de relatie met EDI aan de orde. Het toepassen van EDI vereist een 
bepaald 'minimum' niveau van samenwerking. Anderzijds kan EDI het proces naar 
meer intensief samenwerken mogelijk maken en stimuleren. 
Aan het einde van het hoofdstuk wordt de relatie beschreven tussen het nagestreefde 
type samenwerking en de invoering van EDI. 

7.1 Samenwerking tussen toeleverancier en afnemer: 
een typolog ie 

De typologie die in deze paragraaf gepresenteerd wordt, is een middel om de samen
werking tussen een toeleverancier en een afnemer te karakteriseren. 
De typologie is gericht op industriële toeleveringen, zoals afgebakend in paragraaf 
1.4. 

Het criterium voor de typologie van samenwerking tussen toeleverancier en afnemer 
is "de mate waarin de bedriffsgrens transparant is voor de partner." 

Met dit criterium kunnen drie typen samenwerkingsvormen gedefinieerd worden, te 
weten samenwerkingsvormen met gesloten grenzen, met semitransparante grenzen en 
met transparante grenzen. Deze drie typen worden hieronder beschreven. 
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Type 1. Gesloten bedrijfsgrenzen: Incidenteel 
Bij gesloten bedrijfsgrenzen beperkt de informatieuitwisseling tussen toeleverancier 
en afnemer zich tot produktinformatie, leveringsvoorwaarden en het sturen van or
ders met aflevergegevens, afleverbevestigingen en facturen. De toeleverancier en af
nemer wisselen geen informatie uit over toekomstplannen en interne bedrijfsproces
sen. Er is geen enkele integratie, de partner is als het ware een black box. Figuur 7.1 
typeert deze vorm van samenwerking. 

Toeleverancier ... 
",.. 

lnfonnotie-ui1wlssellng 

--)IJ.•~ Fysieke goederenstroom 

Figuur 7.1 Incidenteel: geen integratie 

Afnemer 

Dit type samenwerking is karakteristiek voor het eerste geval (toelevering zonder vo
lume-afspraken) uit de voorbeelden van hoofdstuk 5. 
De partners maken voor iedere bestelling nieuwe afspraken of verwijzen naar de af
spraken die bij eerdere leveringen gebruikt zijn. Vandaar dat dit type samenwerking 
incidenteel of 'prijs kopen' wordt genoemd. De afspraken hebben betrekking op het 
transport, de emballage, het aantal produkten, de garantie, de prijs, de levertijd en de 
betalingsvoorwaarden. Meestal zijn dit standaardvoorwaarden opgesteld door de toe
leverancier. In bepaalde branches vinden echter ook onderhandelingen per levering 
plaats. 
De levering vindt normaal gesproken plaats aan een centraal magazijn; de afnemer 
keurt vervolgens de geleverde goederen. 

Type 2. Semitransparante bedrijfsgrenzen: Binding 
De partners geven elkaar gedeeltelijk inzicht in hun toekomstplannen, zodat de bestu
ring van de bedrijfsprocessen mede daarop afgestemd wordt. Zo kan de afnemer in
zicht geven in geplande veranderingen in zijn prodoktenpakket en de verwachte aan
tallen voor een langere termijn. De toeleverancier kan op zijn beurt inzicht verschaf
fen in de te verwachten mogelijkheden voor de produktie van goederen. In dit type 
samenwerking is sprake van afstemming in de besturing. Figuur 7.2 typeert deze 
vorm van samenwerking. 

Dit type samenwerking is karakteristiek voor het tweede geval (toeleveringen met vo
lume-afspraken) uit de voorbeelden van hoofdstuk 5. Afspraken over het uitwisselen 
van informatie worden vastgelegd in een Uaar)contract. Ook andere zaken als trans
port, emballage, prijzen, levertijd en algemene voorwaarden worden daarin vastge-
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legd. Dit contract is dus geldig voor meer dan één levering, vandaar de naam van 
deze vorm van samenwerking 'Binding'. 
Goederen worden geleverd aan een centraal magazijn. Wellicht dat afspraken ge
maakt zijn over een kwaliteitsniveau, waarbij de afnemer slechts steekproefsgewijs 
een keuring uitvoert. 

I 

Toeleverancier ... 
"".. 

lnfolmaHe-ullwtssellng --11•• Fysieke goederenstroom 

Figuur 7.2 Binding: integratie van besturing 

I 

Afnemer 

Type 3. Transparante bedrijfsgrenzen: Vervlechting 
In dit type samenwerking hebben beide partners niet alleen inzicht in elkaars toe
komstplannen maar ook in de bedrijfsvoering en de bedrijfsprocessen. Dit inzicht 
wordt gebruikt om het gehele traject te optimaliseren, van produktie van de goederen 
bij de toeleverancier tot en met het punt waar de goederen worden verbruikt door de 
afnemer. In dit type samenwerking is niet alleen sprake van afstemming van de bestu
ring maar ook van de processen om te komen tot een optimaal gemeenschappelijk re
sultaat. Een gevolg kan zijn dat de toeleverancier produkten gaat produceren in 
batches die op korte termijn de behoeften van de afnemer volgen. Daarvoor moet de 
toeleverancier investeren in een meer flexibel machinepark. 

Toeleveranc_ie_r_l ____ l_,_.,.. Afnemer 

lnfoonatie-ullwlsseling 

_ ... ,...... Fysieke goederenstroom 

Figuur 7.3 Vervlachting: integratie van processen 

De toeleverancier zal de goederen niet afleveren aan een centraal ontvangstmagazijn 
(de bedrijfsgrens), maar Just-In-Time in het produktieproces, zonder keuring door de 
afnemer. De goederen moeten bij voorkeur zelfs in de juiste volgorde worden aange-
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leverd. De transportfrequentie wordt meestal verhoogd met consequenties voor de 
opzet van het transport. 
Kortom, de bedrijfsgrenzen worden transparant voor wat betreft de fysieke goederen
stroom en de gegevensstroom (zie figuur 7.3). Het moge duidelijk zijn dat wijzigin
gen in de bedrijfsvoering pas na overleg met de partner kunnen worden doorgevoerd. 
Beide organisaties van toeleverancier en afnemer zijn dus afhankelijk van elkaar of 
met andere woorden met elkaar vervlochten, vandaar de benaming 'Vervlechting'. 

Dit type samenwerking is karakteristiek voor het derde en vierde geval (respectieve
lijk toeleveringen met afspraken voor Just-In-Time en toeleveringen met volume-af
spraken per produktfamilie) uit de voorbeelden van hoofdstuk 5. 

7.2 Karakterisering van de typen van samenwerking 

De zojuist onderscheiden typen van samenwerking hangen samen met een aantal as
pecten van de relatie tussen toeleverancier en afnemer: 

a de toegeleverde goederen; 
b de kwaliteitsbeheersing; 
c de betrokken bedrijfsfunctie; 
d het aantal toeleveranciers; 
e de basis van de bedrijfsvoering van de toeleverancier. 

Ad a. Toegeleverde goederen 
De wijze van samenwerken tussen toeleverancier en afnemer is mede afhankelijk van 
de aard van de toegeleverde goederen. We kunnen de volgende aspecten onderschei
den: 
• type goederen; 
• prijs en aantal goederen; 
• belang voor het produkt van de afnemer. 

Deze aspecten worden hieronder besproken. 

Type goederen 
Het samenwerkingstype hangt samen met het type goederen dat geleverd wordt. Bij 
handelsartikelen, die volgens de catalogus van de toeleverancier besteld worden, is 
minder intensieve samenwerking nodig dan wanneer in opdracht van de afnemer spe
ciale versies gemaakt worden (specials) of wanneer produkten gemaakt worden die 
volledig door de afnemer zijn gespecificeerd (maakdelen). 

Kornelius (1992a) onderscheidt de volgende stappen in het ontwerp-, ontwikkel- en 
fabricageproces. Allereerst wordt vastgesteld waaraan het gevraagde produkt moet 
voldoen, de functionele specificaties. Aan de hand daarvan wordt het technisch ont
werp vastgesteld. Tenslotte bepaalt men hoe en op welke machine het produkt gefa-
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briceerd wordt, het zogenaamde procesontwerp. De toegeleverde goederen kan men 
nu indelen op basis van wie wat vaststelt. 

Functioneel Proces S ecificatie 
Handelsartikelen toeleverancier toeleverancier 
SpeciaL-. • afnemer toeleverancier 

Maakdelen afnemer toeleverancier 

Tabel 7.1 Wie stelt wat vast? Uit: Kornelius (1992a) 

Voor handelsartikelen is de specificatie eenvoudig, de afnemer hanteert de artikelco
de uit de catalogus van de toeleverancier. Voor toelevering van dit type goederen is 
geen intensieve samenwerking vereist, het samenwerkingstype Incidenteel is vol
doende. Uiteraard kunnen op grond van andere redenen - bijvoorbeeld prijs, volume 
van het produkt en/of de omzet - besloten worden om een intensievere vorm van sa
menwerking na te streven. 

Het vaststellen van het functioneel ontwerp en het daaruit voortvloeiende technisch 
ontwerp is een iteratief proces met een complexe informatie-uitwisseling van teke
ningnummers en omschrijvingen. Vandaar dat voor het produceren van Specials in
tensieve samenwerking tussen afnemer en toeleverancier vereist is om tot een goede 
afstemming te komen. 
Voor de produktie van maakdelen is nog intensievere afstemming tussen toeleveran
cier en afnemer nodig omdat de toeleverancier het technisch ontwerp - de tekening -
juist moet interpreteren. 

Voor de vereiste samenwerking tussen toeleverancier en afnemer kunnen we dus stel
len dat voor maakdelen en specials minimaal het type Binding vereist is. Afnemer en 
toeleverancier moeten immers inzicht hebben in elkaars bedrijfsvoering: 
• de afnemer moet de functionele en technische eisen verduidelijken en zich verze

keren dat de toeleverancier daaraan daadwerkelijk kan voldoen; 
• een toeleverancier zal pas investeren in de afstemming van de verschillende ont

werpen wanneer hij verzekerd is van een bepaalde omzet. 

Prijs en aantal van de goederen 
Indien de goederen een lage prijs hebben en/of het toegeleverde aantal laag is, is de 
investering in voorraad relatief laag en het nut van vervlechting beperkt. Goederen 
met een hoge prijs en een hoog aantal lenen zich veel meer voor intensieve samen
werking. De toeleverancier en de afnemer zijn dus meer geneigd samen te werken, 
met andere woorden te migreren naar het samenwerkingstype Binding of Vervlech
ting, naarmate de prijs en het aantal toe te leveren produkten toeneemt. 

Belang voor het produkt van de afnemer 
De toe te leveren goederen kunnen wat grootte of functie betreft belangrijk zijn voor 
het eindprodukt van de afnemer. Zo zal de klant bij de keuze van een vrachtwagen 
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deze keuze mede baseren op de cabine. Vandaar dat de vrachtwagenfabrikant gebaat 
is bij een goede cabine. Een cabine is ook niet eenvoudig te vervangen door een an
der type dan wel toe te leveren door een nieuw te selecteren toeleverancier. Vandaar 
dat de vrachtwagenfabrikant intensief wil samenwerken met de toeleverancier. 
Halogeenlampjes daarentegen zijn voor het produkt vrachtwagen relatief onbelang
rijk. Hiervoor zal de vrachtwagenfabrikant minder snel tot intensieve samenwerking 
overgaan. 

Ad b. Kwaliteitsbeheersing 
Een gebied waar toeleverancier en afnemer samenwerken en afspraken maken is 
kwaliteitsbeheersing. Ook hier kan weer een onderscheid in drie typen gemaakt wor
den, resulterend in openheid c.q. transparantie van de bedrijfsgrens. 
Bij gesloten bedrijfsgrenzen, het samenwerkingstype Incidenteel, maken toeleveran
cier en afnemer maken geen afspraken over kwaliteitseisen. Beiden voeren onafhan
kelijk van elkaar kwaliteitscontrole uit. 

Bij semitransparante bedrijfsgrenzen, het sarnenwerkingstype Binding, maken toele
verancier en afnemer expliciete afspraken over de kwaliteit van de te leveren goede
ren. De afnemer stelt bepaalde eisen, veelal aan de hand van algemeen geaccepteerde 
normen en standaarden, zoals de ISO-kwaliteitsstandaarden. Zowel toeleverancier als 
afnemer voeren een kwaliteitscontrole uit. De toeleverancier verschaft informatie 
over onder andere de produktiedatum en produktie-batch van de betreffende goede
ren. Hiermee is het mogelijk achteraf defecte produkten te traceren. De afnemer kop
pelt kwaliteitsinformatie terug naar de toeleverancier. 

Bij transparante bedrijfsgrenzen, het samenwerkingstype Vervlechting, geven toele
verancier en afnemer inzicht in elkaars kwaliteitsproblemen, de kosten om bepaalde 
kwaliteitseisen te realiseren, de consequenties van verschillende kwaliteitsniveaus, 
etc. Op grond hiervan kunnen zij gezamenlijk de optimale kosten/kwaliteits-verhou
ding bepalen over hun traject in de keten. 

Uitingen van deze verhoudingen zijn: 
• Inspectie wordt niet meer uitgevoerd bij de afnemer; 
• De kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan zijn afhankelijk van de eisen 

van de afnemer. Hier geldt de uitdrukking 'Goed is goed genoeg'. Niet de ISO
standaarden zijn uitgangspunt van de kwaliteitseisen, maar de eisen van de afne
mer ten behoeve van zijn produktieproces en als gevolg van de eisen van de klant 
van de afnemer; 

• Toeleverancier en afnemer voeren een gezamenlijk beleid op lange termijn ten 
aanzien van kwaliteitsverbetering; 

• De afnemer kan in het bedrijf van de toeleverancier kijken om een kwaliteitsde
fect te achterhalen, terwijl de toeleverancier bij de afnemer kan kijken om de oor
zaak van bepaalde klachten te achterhalen. 

Konom, toeleverancier en afnemer bepalen samen een gemeenschappelijk - 'ver
vlochten' -kwaliteitsbeleid. 
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Ad c. Betrokken functie 
De intensiteit van de samenwerking heeft directe invloed op de betrokkenheid van 
functie. 
Bij het type samenwerking Incidenteel maken de toeleverancier en de afnemer slechts 
commerciële afspraken op operationeel niveau (figuur 7.4). Het is daarom voldoende 
dat de functie inkoop en verkoop deze afspraken maken. 

Toeleverancter Afnemer 

Order Inkoop 

Aontol.larllkel 

Figuur 7.4 Betrokken functie en bijbehorende informatie-uitwisseling bij het type samenwerking 
Incidenteel 

Toeleverancier 
Afdeling 

Afnemer 

Inkoop 

Malellal 
Management 

Figuur 7.5 Betrokken functie en bijbehorende informatie-uitwisseling bij het type samenwerking Binding 

In het geval van het samenwerkingstype Vervlechting worden afspraken gemaakt 
over een breed scala van onderwerpen met een lange geldigheidsduur. Te denken valt 
hierbij aan het samen ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren van een produkt op tac
tisch en strategisch beslissingsniveau. Vandaar dat verschillende functie betrokken 
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zijn bij het afsluiten van de lange termijn overeenkomsten, vaak inclusief directieni
veau. Jaarlijks wordt een contract afgesloten over het volume van de afname en de 
specifieke financiële afwikkeling. Hierbij is uiteraard Inkoop van de afnemer en Ver
koop van de toeleverancier betrokken, maar ook vaak respectievelijk Material Ma
nagement en Fysieke Distributie. Deze moeten immers de behoeften vaststellen dan 
wel de mogelijkheden inschatten. 
Vervolgens worden op de drie lagere niveaus de leveringen steeds verder gespecifi
ceerd (maand/week niveau, week/dag niveau en dag/uur niveau). Op de laagste ni
veaus zijn Inkoop en Verkoop niet meer betrokken, maar de produktieplannersen/of 
materiaalplanners en transport- en ontvangstfunctionarissen. 
In figuur 7.6 wordt een en ander schematisch samengevat. 

Toeleverancier 

PIOnning 
ol( .. 

Volume 1maan<l/W811kl 
IFamlla wn produtden) 

ol( AlloepiJIT .. 

InlOOP 
Materlal Management 

\blume(dagluur) ,__ _____ .... 

Figuur 7.6 Betrokken functie en bijbehorende informatie-uitwisseling bij het type samenwerking 
Vervlechting 

Het aantal betrokken functie neemt dus met het toenemen van de intensiteit van de 
samenwerking toe, terwijl de benodigde afspraken betrekking hebben op een steeds 
breder scala van onderwerpen en ook de detaillering toeneemt. In tabel 7.3 is samen
gevat welke functie betrokken zijn bij de verschillende types samenwerking. 

Vervlechting 

•• 
•• -

Directie 

• = In dit type samenwerking komt het regelmatig voor dat beide bedrijfsfuncties met elkaar communiceren. 
•• = In dit type samenwerking conununiceren beide bedrijfsfuncties vrijwel altijd met elkaar. 

Tabel7.3 Directe betrokkenheid van functie bij de informatie-uitwisseling gerelateerd aan de 
samenwerkingstypen 
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Ad d. Aantal toeleveranciers 
Hoe intensiever wordt samengewerkt, hoe meer functie van de twee partners daarin 
direct betrokken zijn en hoe groter het aantal afspraken. Dit vraagt een aanzienlijke 
investering in tijd en menscapaciteit. Deze investering is alleen lonend bij een beperkt 
aantal toeleveranciers. Of anders geredeneerd: door de te behalen voordelen bij inten
sieve samenwerking is het logisch om de inkoopomzet voor deze toeleveranciers te 
vergroten. Dit zal leiden tot een beperking van het aantal toeleveranciers. (zie bij
voorbeeld Kornelius (l992b)) 
Tabel 7.4 geeft de relatie tussen het type samenwerking en het aantal daarbij betrok
ken toeleveranciers. 

combinatie komt sporadisch of niet voor 
• = combinatie komt af en toe voor 
•• = combinatie komt regebnatig voor 

Tabel 7.4 De relatie tussen het type samenwerking en het aantal toeleveranciers voor een specifieke 
component of halffabrikaat 

Ad e. Basis bedrijfsvoering toeleverancier 
Een toeleverancier die met zijn afnemers voornamelijk samenwerkt volgens het type 
Incidenteel, baseert zijn bedrijfsvoering louter op marktverwachtingen. Indien hij te
vens samenwerkt met afnemers volgens het type Binding, zal hij zijn bedrijfsvoering 
mede baseren op de afspraken gemaakt in de jaarcontracten en de toekomstplannen 
van de afnemer. De toeleverancier houdt rekening met de afspraken bij het opstellen 
van een produktieplan. 
Indien de toeleverancier samenwerkt met afnemers volgens het type Vervlechting, 
neemt het inzicht in de plannen van de afnemer(s) zo toe, dat de bedrijfsvoering voor 
een groot deel gebaseerd is op de plannen van de afnemer. 

In tabel 7.5 worden de verschillende aspecten per type samenwerking samengevat. 
Hierbij zij nog ter verduidelijking opgemerkt dat niet voor alle onderdelen van het in
kooppakket van een afnemer hetzelfde samenwerkingstype optimaal is. Een afnemer 
zal dan ook in de regel voor de verschillende onderdelen van zijn pakket verschillen
de samenwerkingsvormen kiezen. Ook de toeleverancier zal naast elkaar met ver
schillende samenwerkingsvormen te maken krijgen. 

Tenslotte is het openstellen van bedrijfsgrenzen niet een vanzelfsprekende en eenvou
dige stap voor een bedrijf. Het heeft immers ook nadelen, zoals een zwakkere positie 
bij commerciële onderhandelingen en een verhoogde druk op de organisatie; slecht 
functioneren is immers direct bekend bij de partner. Wederzijds vertrouwen is daar
om een vereiste bij intensieve samenwerking. 
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I 
Bedrijl!igrens a) b) c) d) e) 

T deren K wallteltsbeheersing Betrokken functie Aantal toeleve· Basis bedriJ IS· 
Type Omzet Belangvoor ranciers voering 

Type samen· eindprodukt 1 
toeleverancier 

1
werking afnemer 

Incidenteel Gesloten I handels· laag weinig Onafhankelijke operationeel Veel Marktverwachting 
I 

I artikelen kwaliteits-controle; 
geen afspraken over 
kwaliteitsniveau 

1
Binding Semi- handels-arti- laag/hoog gemiddeld tot Onafhankelijke t/m tactisch Weinig Marktverwachting en 

transparant kelen, spe- veel kwal i reitscontro Ie; afspraken met toele-
cials, afspraken over verancier 
maakdelen kwaliteiL'lliveau met 

behulp van 
standaarden (bijv. 
ISO) 

Vervlechting Transparant specials, hoog veel Eenmalige t/m strategisch Eén of Twee Marktverwachting en 
maakdelen kwaliteitscontrole; plannen afnemer 

specifieke afspraken 
afhankelijk van 
afnemer 

Tabel7.5 Aspecten van samenwerking gerelateerd aan de verschillende typen samenwerking 



7.3 Strategische overwegingen bij samenwerken 

In deze paragraaf worden enkele strategische overwegingen besproken bij het beslis
sen over intensieve samenwerking. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
• 7 .3.1 het wederzijds belang van de samenwerking voor toeleverancier en afne

mer; 
• 7.3.2 de machtspositie van toeleverancier en afnemer; 
• 7.3.3 de strategische functie van een bedrijf. 

7 .3.1 Wederzijds belang 

Voor het slagen van de samenwerking is het belang dat beide partners daaraan hech
ten van grote betekenis. Volgens VanDaleis belang 'iets dat iemand raakt, doordat 
zijn voordeel, zijn voorspoed ermee gemoeid is'. 

Een toeleverancier kan veel belang hechten aan de samenwerking, omdat: 
• de afnemer een belangrijk deel van zijn verkoopomzet vormt; 
• de afnemer een prestigieuze of sleutelpositie inneemt in de markt wegens bijvoor

beeld zijn kennis. 

Een afnemer kan veel belang hechten aan het samenwerken met een toeleverancier 
omdat: 
• de af te nemen goederen een belangrijk deel van het eindprodukt vormen in func

tie en/of waarde; 
• de af te nemen goederen van deze toeleverancier uniek zijn of expliciet gevraagd 

worden door de klant van de afnemer; 
• de toeleverancier een prestigieuze of sleutelpositie inneemt in de markt wegens 

bijvoorbeeld zijn kennis. 

In tabel 7.6 zijn in de vier kwadranten de vier basissituaties ten aanzien van de we
derzijdse belangen in de samenwerking aangegeven met de nagestreefde typen van 
samenwerking. Deze tabel wordt met een aantal voorbeelden toegelicht. 

BELANG 
SAMENWERKING 

Voorde Weinig (1) 
TOELEVE- Toeleverancier: 

Weini 

RANCIER ~----~A~~~ .......... ~~~~ .......... -

elev,enuocier: Binding/Vervlechting 
Incidenteel 

Veel 

Vervlechting 
Vervlechtin 

Tabel 7.6 De Belangenmatrix: de relatie tussen het belang dat toeleverancier en afnemer hechten aan 
samenwerking en de door hen nagestreefde samenwerkingstypen (Tussen haakjes staat het 
corresponderende nummer van de situatie) 
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Situatie 1. Zowel toeleverancier als afnemer hechten weinig belang aan de 
samenwerking 
Een voorbeeld van deze situatie is een autofabrikant die standaard bouten en moeren 
uit een catalogus koopt bij een grote bouten-en-moeren-toeleverancier. De behoefte 
om intensief samen te werken en dus de bedrijfsgrenzen te openen is nihil. Beiden 
streven dus logischerwijze het samenwerkingstype Incidenteel na. 

Situatie 2. De toeleverancier hecht veel belang aan intensieve samenwerking, de 
afnemer weinig 
Als de bouten-en-moeren-toeleverancier uit situatie 1 meer dan 20 % van zijn pro
dukten aan één autofabrikant levert, tracht hij intensief samen te werken met de afne
mer en zo goed mogelijk aan de behoeften van de afnemer te beantwoorden. Vandaar 
dat de toeleverancier een migratie van het type Incidenteel naar Binding nastreeft. 
Daarbij kan de toeleverancier trachten specifieke bouten en moeren voor de autofa
brikant te ontwerpen, waardoor de uniekheid van zijn produkt toeneemt en hij de af
hankelijkheid vergroot. De toeleverancier streeft dan naar het type Vervlechting. 
Voor de afnemer daarentegen is intensievere samenwerking niet gewenst, de poten
tiële winst is door het geringe belang minimaal. Intensieve samenwerking verhoogt 
de afhankelijkheid en daarmee op termijn ook de prijs. Vandaar dat de afnemer bij 
het type Incidenteel wil blijven. 

Situatie 3. De toeleverancier hecht weinig belang aan samenwerking, de 
afnemer daarentegen hecht veel belang aan samenwerking 
Dit is het geval bij een kleine vrachtwagenfabrikant die specifieke versnellingsbak
ken verwerft bij een grote versnellingsbakken-toeleverancier. Deze toeleverancier le
vert aan alle belangrijke autofabrikanten. De versnellingsbakken zijn voor de vracht
wagenfabrikant belangrijk, omdat deze mede bepalend zijn voor de acceptatie van 
zijn produkt in de markt; bovendien is de prijs van de versnellingsbak significant ten 
opzichte van de kosten van de gehele vrachtwagen. 

In een dergelijke situatie zal de afnemer trachten samen te werken met de toeleveran
cier om de nieuwste ontwikkelingen te volgen. Ook zal hij trachten zijn levertijd te 
reduceren door samenwerking op planningsgebied. 

Voor de toeleverancier is deze relatief kleine vrachtwagenfabrikant niet belangrijk. 
Het verliezen van deze specifieke afnemer heeft geen grote gevolgen voor de winst 
en de bedrijfsvoering van de versnellingsbakken-toeleverancier. Voor de toeleveran
cier is het intensief afstemmen minder aantrekkelijk, omdat de potentiële voordelen 
laag zijn. 
De afnemer streeft met andere woorden het type Binding en Vervlechting na, de toe
leverancier zal hoogstens het type Binding nastreven. 

Situatie 4: Zowel toeleverancier als afnemer hechten veel belang aan 
samenwerking 
Dit is het geval bij een autofabrikant die specifieke versnellingsbakken verwerft bij 
een versnellingsbakken-toeleverancier. De versnellingsbakken zijn voor de autofabri-
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kant belangrijk gezien de uniciteit van de versnellingsbakken en het relatief hoge 
kostprijs-aandeel van de versnellingsbak in de gehele auto. Voor de toeleverancier is 
de autofabrikant belangrijk omdat deze meer dan 20 % van de omzet representeert. 
Beide partners kunnen door intensieve samenwerking grote besparingen realiseren, 
onder andere door toepassing van meerniveau-afstemming. Daartoe is inzicht vereist 
in het gehele traject van het produktieproces vanaf het ontwerp bij de toeleverancier 
tot en met het produktieproces van de afnemer. Beiden moeten dus openheid van za
ken geven over de interne bedrijfsvoering om tot optimale afstemming te komen, wat 
leidt tot transparante bedrijfsgrenzen (=type Vervlechting). 

Vooral voor de toeleverancier geldt ook dat deze zijn toekomstig bestaan zeker wil 
stellen en daarom door intensieve samenwerking tracht zijn afnemer te binden om zo 
de barrière voor verandering van toeleverancier te verhogen. 

7 .3.2 Machtspositie 

Volgens Van Dale is macht de 'heerschappij over personen of zaken'. Macht en be
lang zijn soms aan elkaar gerelateerd. Zo kan een afnemer of toeleverancier die veel 
belang hecht aan een specifieke samenwerkingsrelatie omdat hij daarvan afhankelijk 
is, daardoor weinig macht ten opzichte van de partner hebben. Een toeleverancier of 
een afnemer kan echter belang hechten aan een samenwerkingsrelatie en toch veel 
macht hebben ten opzichte van de partner, doordat deze partner respectievelijk wei
nig andere potentiële afnemers of toeleveranciers heeft. 

Een toeleverancier met een sterke machtspositie, zoals in het geval van de versnel
lingsbakken-producent die unieke versnellingsbakken levert aan een vrachtwagenfa
brikant, kan een lange levertijd en hoge prijzen hanteren zonder gevolgen voor zijn 
omzet. Intensieve samenwerking is voor hem minder interessant omdat zijn interne 
situatie is geoptimaliseerd door het hanteren van een lange levertijd. Hij produceert 
op order en kan daardoor zijn voorraden minimaliseren. 

Een afnemer in een sterke machtspositie kan meer eisen stellen aan de toeleverancier: 
een zo kort mogelijke levertijd tegen lage prijzen. Dit leidt tot hoge voorraden bij de 
toeleverancier. Het wederzijds afstemmen levert voor de afnemer nauwelijks voorde
len, hij heeft reeds een optimale interne situatie door de lage levertijd en kostprijs. 
Om zijn (commerciële) machtspositie te behouden zal de afnemer zich zo min moge
lijk binden en afzien van intensieve samenwerking. 

Kortom, degene met een sterke machtspositie zal intern een optimale situatie creëren 
door hoge eisen te stellen aan de partner. De neiging tot intensief samenwerken 
neemt daardoor af, de potentiële voordelen zijn immers laag. 

Belangrijke kanttekening is de tijdelijkheid van een machtspositie. Op korte termijn 
is een machtspositie relatief stabiel, maar op lange termijn kan deze aangetast wor
den. Een toeleverancier met een sterke machtspositie kan deze verliezen door het op
komen van nieuwe toeleveranciers die identieke produkten en diensten aanbieden. 
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Een afnemer met een sterke machtspositie kan deze positie verliezen doordat de toe
leverancier nieuwe markten creëert. Vandaar dat een machtige partij toch kan beslui
ten intensief samen te werken. 

7.3.3 Strategische functie 

In dit hoofdstuk is impliciet aangenomen dat de toeleverancier en de afnemer onaf
hankelijke partijen zijn in de markt In de terminologie van Sirnon (1989) is de toele
verancier te beschouwen als een marktorganisatie. Een marktorganisatie bepaalt zelf 
zijn strategie en wordt in principe per transactie betaald. 

Indien een toeleverancier en een afnemer intensiever gaan samenwerken, kan de on
afhankelijkheid van de toeleverancier worden aangetast doordat de afnemer een groot 
aandeel in de totale omzet (bijvoorbeeld meer dan 30 %) van de toeleverancier gaat 
innemen. In een dergelijke relatie schuilt voor de toeleverancier het gevaar dat er 
geen sprake meer is van een zuivere marktrelatie (vrijheid van inkoop, transformatie 
en verkoop). De afnemer wordt in de terminologie van Sirnon als het ware een 'be
leidsorgaan' en draagt de verantwoordelijkheid voor de toeleverancier. De afnemer 
bepaalt immers in de praktijk de strategie en garandeert de continuïteit. In een derge
lijke situatie is het mogelijk dat de afnemer in het bedrijf van de toeleverancier gaat 
participeren cq. het geheel overneemt. De prijs die dan wordt betaald is relatief laag 
door de machtsongelijkheid bij de onderhandelingen. 

Kortom, niet alleen het belang en de machtspositie spelen een belangrijke rol bij de 
keuze voor intensievere samenwerking. Ook de strategische functie die met name de 
toeleverancier wil vervullen is essentieel: als een marktorganisatie die onafhankelijk 
zijn strategie bepaalt, of als een zogenaamde taakorganisatie waarvan de strategie 
door de afnemer wordt bepaald. 

Het stap voor stap intensiever samenwerken kan een sluipend en soms ongewild pro
ces van toenemende strategische afhankelijkheid in gang zetten. Vaak onderkent men 
niet de gevolgen en gevaren van deze ontwikkeling. De keuze voor het type organisa
tie dat men nastreeft - markt of taak - heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering 
van de betrokken organisatie (zie Sirnon (1989)). Het is dan ook gerechtvaardigd in
tensieve samenwerking af te wijzen of te stimuleren op grond van het feit dat deze in
tensieve samenwerking de strategische keuze in gevaar brengt of versterkt 

7.4 Samenwerking en toepassing van EDI 

De beslissing om EDI in te voeren verschilt per type samenwerking dat wordt nage
streefd. De invoering van EDI wordt, afhankelijk van het type samenwerking, verge
makkelijkt dan wel bemoeilijkt (paragraaf 7.4.1). Anderzijds kan de invoering van 
EDI verandering van type samenwerking mogelijk maken en zelfs stimuleren (para-
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graaf 7 .4.2). Tot slot beschouwen we de strategische aspecten die een rol spelen bij 
het beslissen over het invoeren van EDI. 

7.4.1 Toepassing van EDI en de typen samenwerking 

Voor de invoering van EDI zijn vele afspraken tussen de partners nodig (vorm en be
tekenis van uit te wisselen berichten, procedures, tijdstippen van verzending en ont
vangst, etc.). Het maken van deze afspraken veronderstelt een meer dan incidentele 
relatie tussen beiden. Dit ligt iets eenvoudiger, wanneer beide partners behoren tot 
een organisatie (bijvoorbeeld branche-organisatie) waarin collectief specificaties zijn 
gemaakt voor de toepassing van EDI. 
We zullen nu per type samenwerking de afspraken tussen toeleverancier en afnemer 
belichten en vervolgens conclusies trekken voor de toepassing van EDI. 

1 Incidenteel 
Het ontbreken van een contract met afspraken en de lage frequentie maken de toepas
sing van EDI in het algemeen niet zinvol. De randvoorwaarden voor het zinvol toe
passen van EDI in dit type samenwerking zijn dan ook: 
• Er moeten algemene voorwaarden bestaan voor de levering, bijvoorbeeld 

branche-specificatie/voorwaarden, of de eigen voorwaarden van de toeleveran
cier; 

• Er moeten afspraken bestaan over EDI-standaard, procedures, etc.; 
• De produktinformatie van de toeleverancier moet bekend zijn (informatie uit de 

catalogus); 
• De informatiehoeveelheid moet groot zijn. 

Aan deze voorwaarden wordt slechts in een zeer beperkt aantal gevallen voldaan, 
mede omdat dergelijke contracten slechts in enkele branches algemeen geaccepteerd 
zijn. 

2 Binding 
Bij het type Binding is reeds een contract aanwezig tussen toeleverancier en afnemer, 
er bestaat al een binding. Aan twee belangrijke voorwaarden voor EDI wordt vol
daan: er is een contract tussen beide partners en er is een voldoende hoge frequentie 
van toelevering. Aan het contract dient echter te worden echter toegevoegd: 
• de structuur en pragmatiek van de uit te wisselen EDI-berichten; 
• alle aspecten die tot voor kort per toelevering werden afgesproken en die waarbij 

menselijke interpretatie benodigd was, bijvoorbeeld de specificatie van goederen 
door middel van tekeningen en/of omschrijvingen. 

Dit moet leiden tot een tweeniveaucommunicatie waarbij op het hoogste niveau af
spraken worden vastgelegd in het contract, terwijl op het lagere niveau via EDI wordt 
'afgeroepen' volgens de voorwaarden vastgesteld in het contract. Het afroepen kan 
volledig automatisch verlopen omdat menselijke interactie slechts in uitzonderingsge
vallen nodig is. Deze situatie is weergegeven in figuur 7. 7. Het gearceerde deel geeft 
het toepassingsgebied van EDI aan. 
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Toeleveranclar 
Afdeling 

Verkoop 

Fysieke~shlbulle 

Figuur 7.7 Toepassing van EDI in het type samenwerking Binding 

3 Vervlechting 

Afnemer 

Inkoop 

Malerlol 
Monogement 

Net als bij het type Binding wordt een contract afgesloten tussen de toeleverancier en 
afnemer. Deze contracten bevatten echter meer detail, omdat de afstemming veel 
nauwkeuriger en meer onderwerpen omvat dan bij het type Binding. In deze contrac
ten worden de voorwaarden geschapen om de afstemming op lagere niveaus mogelijk 
te maken. Zo spreekt men op de hogere niveaus niet alleen de algemene voorwaar
den, prijzen en levertijden af, maar komen ook zaken aan de orde als: 

Afdeling 

Dlreklle 
Produklle 
Ontwikkeling 
Verlcoop 

= dlsiJtbutle Produldie-planning 

Fysieke dslllbulle 
Produldie-planning 

Fyslelre dlsl!1bulle 
Transpart 

Toeleverancier 

S1raleglsche overeenkomst Oaren) 
11( .. 

Produktiecapaciteit 
Volume uaren) 

Produktontwikkeling 

Afnemer 

Figuur 7.8 Toepassing van EDI in het type samenwerking Vervlechting 
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• beschrijving van planningsoverzichten wat indeling in produktfamilie, tijdsperio
den (dag/week/maand), tijdshorizon en frequentie van verzending betreft; 

• wijzigingsmogelijkheden van planningen; 
• relatie tussen niveaus (welke JIT-afroep hoort bij welk leverperiode van een plan

ningsoverzicht); 
• wijze van afleveren, eventuele volgorde en precieze lokatie. 

Op de hoogste twee niveaus worden afspraken gemaakt die een stabiele omgeving 
creëren op de onderste niveaus. Op de onderste drie niveaus van figuur 7.8 zijn de in
formatiestromen volledig gedefinieerd wat syntax, semantiek en pragmatiek betreft. 
Zo ontstaat een situatie waarin voor de laagste niveaus automatische interpretatie en 
verwerking mogelijk is en dus EDI toepasbaar is (zie gearceerd blok in figuur 7.8). In 
Kornelius (1992b) werd bovenstaande benadrukt door de noodzaak van scheiding 
van inkoop en logistiek te benadrukken. 

Ook vanuit het oogpunt van potentiële baten is Vervlechting een ideaal uitgangspunt. 
Bij het type Vervlechting wordt ten eerste frequenter geleverd en bovendien worden 
niet alleen per levering maar ook per produktfamilie en vaak ook per artikel gegevens 
uitgewisseld. De potentiële baten van EDI nemen daarmee ook toe. 

Nadere uitwerking van de verschillende EDJ-berichten van de verschillende niveaus 
volgt in hoofdstuk 8. 

7.4.2 Strategische aspecten van EDI 

Het invoeren van EDJ kan de samenwerking tussen de toeleverancier en de afnemer 
beïnvloeden. Een toeleverancier en een afnemer die volgens het type Incidenteel sa
menwerken, moeten om zinvol EDI te kunnen toepassen waarschijnlijk een contract 
afsluiten. Wellicht geeft de afnemer een toezegging om een bepaalde hoeveelheid aan 
te kopen, immers EDI heeft slechts zin bij een aanzienlijke transactiefrequentie. Bo
vendien zal men maar met een beperkt aantal partners starten met EDI wegens de 
vereiste investeringen; het aantal partners neemt dus af. Kortom, om EDI zinvol toe 
te passen zullen toeleverancier en afnemer stap voor stap migreren naar een samen
werking die de kenmerken vertoont van het type Binding. 

Een volgende stap is dat niet alleen orders worden verzonden, maar dat ook zicht 
wordt gegeven op de toekomstplannen. Immers EDI maakt het mogelijk grote hoe
veelheden gegevens respectievelijk automatisch te genereren of automatisch te ver
werken. Manueel was dit meestal niet mogelijk. Om dezelfde reden kunnen de order
hoeveelheden verkleind worden en frequenter besteld worden, of er wordt wellicht 
een derde (JIT-)niveau ingevoerd. 

Kortom, door toepassing van EDI wordt de informatie-uitwisseling mogelijk, die ver
bonden is aan een nauwere samenwerking. 
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In sommige gevallen, wanneer op branche-niveau gedetailleerde afspraken bestaan 
over de toepassing van EDI, kan EDI juist een gemakkelijke overgang naar een ande
re toeleverancier bevorderen, omdat deze dezelfde procedures toepast. In dat geval 
kan de toepassing van EDI voor de afnemer de afhankelijkheid van de toeleverancier 
juist verminderen. 

Een voorbeeld is een EDI-systeem ten behoeve van het aanvragen en afsluiten van 
verzekeringen. Indien in de branche een bepaalde manier van EDI-communicatie al
gemeen wordt geaccepteerd, is het voor een tussenpersoon mogelijk om te communi
ceren met veel meer aanbieders van verzekeringen. 

Bij de besluitvorming over de invoering van EDI en wijze waarop dit zal gebeuren, 
spreken dus niet alleen technische aspecten een rol. De eerder besproken strategische 
aspecten van samenwerking komen daarbij aan de orde: wat is het belang van de sa
menwerking, hoe is de machtsverdeling en wat is de strategische functie die wordt 
nagestreefd. De beslissing over EDI moet de uitgezette strategie ondersteunen. Voor 
de aspecten belang en macht leidt dit tot de volgende matrix: 
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EDIUWPLEMENTEREN? Belang bij samenwerking J ' ' 

! Hom! Laag 
• Macht over partner Hoog + -

Laag + -

Tabel 7.8 Beslissingsmatrix voor invoering van EDI 

Invoering van EDI is slechts na te streven wanneer belang wordt gehecht aan de spe
cifieke samenwerking. De machtspositie bepaalt welke partner als eerste benaderd 
moet worden voor invoering van EDL Wanneer men een sterke machtspositie heeft is 
EDI relatief makkelijk en snel te realiseren, vandaar dat deze groep partners de hoog
ste prioriteit krijgt. Indien men de 'underdog' is, heeft invoering van EDI zin, omdat 
door EDI wellicht stapsgewijs intensiever wordt samengewerkt, wat leidt tot een gro
tere wederzijdse afhankelijkheid en dus versterking van de machtspositie. De verbe
terde machtspositie biedt mogelijkheden om de afstemming met de partner te optima
liseren. 
Indien de machtspositie sterk is ten opzichte van de partner en veel belang wordt ge
hecht wordt aan de samenwerking, hangt de beslissing af van het feit of de potentiële 
voordelen van intensievere samenwerking opwegen tegen de grotere afhankelijkheid 
en daardoor zwakkere machtspositie. 

7.5 Samenvatting 

In de samenwerking tussen een toeleverancier en een afnemer is een aantal typen te 
onderkennen, die zich onderscheiden wat intensiteit betreft. Het streven naar een be
paald type samenwerking is niet alleen afhankelijk van potentiële baten in termen van 
bijvoorbeeld logistieke verbeteringen. Het belang dat men hecht aan een bepaalde sa
menwerking, de machtspositie ten opzichte van de partner en de strategische functie 
in de markt zijn eveneens criteria. 
In dit hoofdstuk is toegelicht welke aspecten een rol spelen bij het vaststellen van het 
na te streven samenwerkingstype. De beslissing over het invoeren van EDI is nauw 
verbonden met de beslissing over het type samenwerking dat wordt nagestreefd. Het 
invoeren van EDI is immers niet bij alle typen mogelijk en soms is migratie naar een 
meer intensieve vorm van samenwerking vereist. 

EDI kan intensieve samenwerking stimuleren. EDI kan dan ook de strategie van sa
menwerken ondersteunen, sterker nog, moet daarvan een afgeleide zijn. Tenslotte is 
met behulp van een beslissingsmatrix het verband tussen invoering van EDI en de 
macht- en belangrelatie met een partner toegelicht. 
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8 Toepassing van EDI in 
industriële toelevering 

De wijze waarop EDI wordt ingevoerd en toegepast in industriële toelevering is af
hankelijk van de wijze waarop een toeleverancier en een afnemer samenwerken. In 
dit hoofdstuk staan de invoering van EDI en de daarvoor noodzakelijke wijzigingen 
in de gegevensverwerking centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de drie onder
scheiden samenwerkingstypen uit hoofdstuk 7 en de gevallen uit hoofdstuk 5. 
In paragraaf 8.1 wordt aan de hand van het PBI-model een aantal EDI-functies in de 
gegevensverwerking beschreven. 
Vervolgens worden in paragraaf 8.2 de redenen voor wijzigingen in de gegevensver
werking ten gevolge van de invoering van EDI besproken. Daarbij zijn twee belang
rijke categorieën te onderscheiden: 
• wijzigingen als gevolg van de nieuwe of gewijzigde werkwijze; 
• wijzigingen als gevolg van het uitschakelen van menselijke handelingen bij EDI. 

Met behulp van voorbeelden zullen deze categorieën worden toegelicht. 
In paragraaf 8.3 worden per samenwerkingstype de verschillende EDI-berichten be
schreven. Aan de hand daarvan wordt het nut van invoering van EDI beoordeeld. 
Tenslotte wordt in paragraaf 8.4 de ideaaltypische implementatie van EDI kon be
sproken. 

8.1 De EDI-tuncties in de gegevensverwerking 

Wanneer een eerste EDI-bericht wordt ingevoerd in een bedrijf ontstaan soms on
voorziene problemen. Men heeft vaak niet geanticipeerd op de mogelijke veranderin
gen in de gegevensverwerking, wat leidt tot het uitlopen van het project. In de vol
gende paragrafen zullen verschillende redenen voor de vertragingen beschreven wor
den. Met behulp van een model (zie figuur 8.2 uit Kreuwels (1991)) worden in deze 
paragraaf de verschillende mogelijke oplossingen toegelicht. 

Het model is gebaseerd op het P-B-I-model uit Bemelmans (1991). Het P-B-I-model 
is een aanpak om functionele eisen van een te ontwerpen informatiesysteem te achter-
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halen. Hemelmans stelt dat deze functionele eisen afhankelijk zijn van het bestuurde 
systeem (Proces) en het besturend orgaan (Besturing). De besturing is afhankelijk van 
het soort proces dat bestuurd moet worden, immers niet elke besturing past bij elk 
proces. Indien het besturingsconcept bekend is, kan men vervolgens de functionele 
eisen bepalen van het informatiesysteem (1). Het P-B-I-model is gestileerd weergege
ven in figuur 8.1. 

Figuur 8.1 Het P-B-I-model volgens Bemelmans (1987) 

In dit kader vormt EDI een nieuw hulpmiddel om de informatievoorziening ten be
hoeve van het bedrijfsproces en de daarbij behorende besturing te ondersteunen. Es
sentieel hierbij is echter dat de P, B en I op elkaar zijn afgestemd. Bij de invoering 
van EDI blijkt het daar vaak aan te ontbreken. Het is onjuist te denken dat het invoe
ren van EDI-berichten, behorend bij bijvoorbeeld meerniveau-afstemming, 'automat
isch' leidt tot aanpassing van de P en B bij de partner. In dit hoofdstuk wordt ervan 
uitgegaan dat EDI een geïntegreerd onderdeel behoort te zijn van de bedrijfsvoering. 
EDI hoort geen 'stand alone'-thema te zijn aan de grens van het bedrijf, ver van de 
dagelijkse operationele uitvoering van het bedrijfsproces. 

In het model van figuur 8.2 wordt vooral aandacht geschonken aan de 1: welke facili
teiten zijn vereist in de gegevensverwerking om EDI te realiseren of door EDI ontsta
ne problemen op te lossen. De I is opgebouwd uit de volgende onderdelen: EDI-com
municatiefaciliteiten, EDI-software, Voorloop/naloopprogramma's en Applicaties. 
We zullen deze onderdelen hieronder kort beschrijven. 

EDI -communicatiefaci liteit 
Een netwerk waarover de EDI-berichten verstuurd kunnen worden is een minimale 
vereiste voor een EDI-communicatiefaciliteit. Sommige netwerken bieden naast de 
'basis-transportservice' extra mogelijkheden en worden daarom Value Added Net
work Services (VANS) genoemd. De extra services nemen soms geheel of gedeelte
lijk de taken over van de EDI-software. 

Voorbeelden van services zijn: 
• het aanbieden van postbussen, zodat geen directe communicatie tussen de twee 

partners vereist is; de zender kan de te versturen gegevens in de postbus van de 
ontvanger in het netwerk plaatsen; 

• conversie van datacommunicatie-protocollen, coderingen en communicatie-snel
heden. 

EDI-software 
DeEDI-software is verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende functies: 
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p BEDRIJFSPROCES 

Figuur 8.2 De EDI-tuncties in de gegevensverwerking weergegeven met behulp van het PB I-model (uit 
Krauwels (1991)) 

• De communicatie met het netwerk (de EDI-communicatiefaciliteiten); dat bete
kent het ontvangen van inkomendeEDI-berichten van het netwerk en het verstu
ren van uitgaandeEDI-berichten naar het netwerk; wanneer postbussen gebruikt 
worden: het versturen van de berichten naar de postbus van de geadresseerde en 
het leegmaken van de eigen postbus; 

• De identificatie van de zender van EDI-berichten en de controle of deze zender 
geautoriseerd is; 

• De communicatie met de interne applicaties; dit houdt in het verzamelen van de 
interne gegevens voor de uitgaande EO I-berichten en anderzijds de basisgegevens 
uit de inkomende EDI-berichten sturen naar de verschillende interne applicaties; 

• Het vertalen van interne gegevens in EDI-berichten die verzonden worden aan de 
partner en het vertalen van gegevens uit binnenkomende EDI-berichten van de 
partner in intern verwerkbare gegevens; 

• De administratieve functie van EDI-communicatie, zoals logging en het bijhou
den van een archief wegens juridische verplichtingen; 

• Het bijhouden van de status van EDI-berichten: waar zijn de ontvangen en ver
zondenEDI-berichten en wat is de status? 
De status van een uitgaand EDI-bericht kan bijvoorbeeld zijn: 
- verzonden naar postbus van geadresseerde maar nog geen ontvangstbevesti

ging ontvangen; 
ontvangen door geadresseerde; 
ontvangst door geadresseerde bevestigd. 

Voorloop- en naloopprogramma's 
Het kan voorkomen dat gegevens uit binnenkomendeEDI-berichten ook na vertaling 
niet rechtstreeks verwerkt kunnen worden in de interne applicaties. Ook kunnen in 
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uitgaandeEDI-berichten gegevens vereist zijn die niet aanwezig zijn in de interne ap
plicaties en die ook niet door de EDI-software gegenereerd kunnen worden. Om der
gelijke problemen op te lossen kunnen specifieke programma's geschreven worden, 
de zogenaamde voorloop- en naloopprogramma's, zodat geen (dure) aanpassingen in 
de applicaties nodig zijn. 

Mogelijke functies die voorloop- en naloopprogramma's kunnen uitvoeren: 
• Het genereren van ontbrekende data-elementen voor applicaties of EDI-berichten; 
• Het opslaan van binnenkomende data-elementen en deze weer bij de uitgaande 

EDI-berichten toevoegen. Bijvoorbeeld in orderberichten staat het ordernummer 
van de afnemer en indien in de orderinvoerapplicatie van de toeleverancier geen 
opslagmogelijkheid voor het ordernummer van de afnemer bestaat, kunnen voor
loop- en naloopprogramma's deze binnenkomende ordernummers opslaan en toe
voegen in de orderbevestigingen; 

• Het uitvoeren van controlefuncties zoals maximum- en minimumbedragen. 

Applicaties 
Met applicaties wordt hier bedoeld geautomatiseerde informatiesystemen in een orga
nisatie, zoals het produktiebeheersing-informatiesysteem. Bij EDI worden de gege
vens van de inkomende EDI-berichten automatisch (zonder menselijke interventie) 
gedistribueerd naar de verschillende applicaties en vervolgens verwerkt. Eenzelfde 
redenering geldt voor de uitgaande EDI-berichten, de gegevens moeten automatisch 
geselecteerd worden door de applicaties en viadeEDI-software naar de EDI-commu
nicatiefaciliteiten verstuurd worden. 

Daarnaast is het van belang dat de applicatie de status van transacties bewaakt en 
eventuele problemen signaleert. Een voorbeeld: wanneer een order is verstuurd, moet 
de applicatie controleren of binnen 3 werkdagen een orderbevestiging is ontvangen. 
In het geval dat EDI wordt toegepast spreken we ook wel van bewaking van het be
richtenscenario. Met berichtenscenario wordt hier bedoeld de reeks van verschillende 
berichttypen die uitgewisseld moeten worden om een transactie te verrichten. Bij de 
bewaking van dit scenario is een voortdurende controle nodig of de verschillende 
stappen in een scenario daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In vele applicaties is deze 
functie slechts ten dele ingebouwd en is het de mens die in feite deze bewaking uit
voert. In een dergelijk geval is het voor zinvolle toepassing van EDI, dat wil zeggen 
afhandeling van EDI-berichten zonder menselijke interactie, noodzakelijk dat appli
caties worden aangepast, dan wel gebruik wordt gemaakt van de eerder genoemde 
voorloop- en naloopprogramma' s. 

Samengevat kan gesteld worden dat de volgende fundamentele mogelijkheden voor
handen zijn om problemen in de gegevensverwerking bij invoering van EDI op te 
lossen: 
• vertaalfaciliteiten van de EDI-software; 
• voorloop- en naloopprogramma's; 
• wijziging in applicaties. 
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8.2 Redenen voor wijzigingen in gegevensverwerking 
bij toepassing van EDI 

Er zijn een aantal fundamentele redenen aan te voeren waarom invoering van EDI 
leidt tot een andere verwerking van gegevens. Deze zijn in te delen in twee catego
rieën: 

1 Wijzigingen in gegevensverwerking als gevolg van de nieuwe of gewijzigde 
werkwijze; 

2 Wijzigingen in gegevensverwerking wegens her uitschakelen van menselijke han
delingen. 

In deze paragraaf zullen deze categorieën met voorbeelden toegelicht worden. Verder 
zullen aan de hand van in de vorige paragraaf aangeduide mogelijkheden oplossingen 
aangedragen worden. 

8.2.1 Wijzigingen in verwerking als gevolg van de nieuwe of 
gewijzigde werkwijze 

Invoering van EDI is soms noodzakelijk om een nieuwe werkwijze mogelijk te ma
ken. Het invoeren van meerniveau-afstemming bijvoorbeeld leidt tot hogere eisen ten 
aanzien van communicatie. EDI kan hierbij een noodzakelijk hulpmiddel zijn. De 
problemen en de wijzigingen in de gegevensverwerking zijn dan niet alleen terug te 
voeren op sec EDI, maar veel meer op de nieuwe werkwijze. In termen van het PBJ
model worden wijzigingen doorgevoerd in de P (bedrijfsProces) en B (Besturing) wat 
uiteraard gevolgen heeft voor de I (Informatiesystemen). 

De nieuwe werkwijze (Pen B) wordt vastgelegd in het berichtenscenario en de geko
zen berichten. De applicatie moet zo aangepast worden dat de opeenvolgende berich
ten uit het berichtenscenario respectievelijk gegenereerd of verwerkt kunnen worden 
in de applicatie. Indien bepaalde functionaliteit ontbreekt kan dit ertoe leiden dat wij
ziging van de applicaties of zelfs een nieuwe applicatie noodzakelijk is. Wanneer dat 
niet mogelijk of te duur is, kan men overwegen voorloop- en naloopprogramma's te 
bouwen. 

V oorbeelden van wijzigingen in de gegevensverwerking zijn beschreven in paragraaf 
6.2 aan de hand van de invoering van meerniveau-afstemming bij informatiesystemen 
gebaseerd op de MRP-filosofie. Zo moet de applicatie controleren of de afroepen op 
het laagste niveau niet conflicteren met de eerder afgegeven plannen op hogere ag
gregatieniveaus. 

Twee andere voorbeelden van redenen om de gegevensverwerking aan te passen zijn: 
• Een applicatie met een week als basistijdsperiode voldoet niet in een situatie 

waarin JIT nagestreefd wordt; 
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• De frequentie van plannen in de informatiesystemen moet overeenkomen met de 
frequentie van communicatie. Het heeft weinig zin dagelijks plannen te versturen, 
als de partner slechts maandelijks een planning uitvoert. 

Als zodanig gaat het in bovenstaande voorbeelden niet om wijzigingen die veroor
zaakt worden door EDI, maar zij komen wel vaak voor bij EDI-implementatieprojec
ten, omdat: 
• toeleverancier en afnemer vaak tegelijkertijd met de invoering van EDI het be

drijfsproces en de besturing willen aanpassen; 
• toeleverancier en afnemer het gewijzigde bedrijfsproces en de bijbehorende be

sturing voortaan willen ondersteunen met computerapplicaties; 
• de communicatiepartner niet altijd over eenzelfde graad van automatisering be

schikt; 
• een intensieve vorm van samenwerking al gauw specifiek wordt, dat wil zeggen 

dat de werkwijze en procedures slechts toepasbaar zijn voor een specifieke part
ner. Het implementeren van EDI met een nieuwe partner vereist in sommige ge
vallen weer specifieke aanpassingen. 

8.2.2 Wijzigingen in verwerking wegens het uitschakelen van 
menselijke handelingen 

Deze categorie van redenen voor wijzigingen in de gegevensverwerking vindt zijn 
oorzaak in een onvolkomen I (Informatiesysteem) in termen van het PBI-model. 
Voordat EDI werd ingevoerd interpreteerde en beoordeelde een mens de binnenko
mende en uitgaande gegevensstroom. EDI vereist echter per definitie dat afhandeling 
van de uitgaande en binnenkomende berichten zonder menselijke interactie plaats
vindt. Om dit te realiseren zijn toevoegingen en wijzigingen in de gegevensverwer
king noodzakelijk: 

om de tot nu toe bestaande menselijke interpretatie uit te schakelen (formaliseren 
van procedures); 

2 voor de selectie van gevallen waar menselijke beoordeling nodig blijft; 
3 voor efficiënt gebruik van de gestandaardiseerde EDI-berichten. 

We zullen hierna enkele voorbeelden beschrijven aan de hand van deze indeling. 

Wijzigingen in de verwerking om de tot nu toe bestaande menselijke 
interpretatie uit te schakelen (formaliseren van procedures) 
Door het formaliseren van procedures kan de menselijke interpretatie worden uitge
schakeld en automatische afhandeling gerealiseerd worden. De redenen om deze for
malisering door te voeren zijn: 
• de eenduidige interpretatie van uit te wisselen gegevens vereist afspraken; 
• de problemen met betrekking tot ontbrekende gegevens te ondervangen; 
• de verschillen tussen werkelijkheid en interne applicaties te overbruggen. 
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Deze verschillende redenen zullen aan de hand van enkele voorbeelden worden toe
gelicht 

De gegevens die viadeEDI-berichten worden uitgewisseld, moeten wat betekenis en 
mogelijke waarde betreft bekend zijn bij de partner, zodat de applicaties van de part
ner het bericht op een eenduidige wijze kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld, de arti
kelcode in een EDI-orderbericht van een afnemer moet door de toeleverancier een
duidig worden geïnterpreteerd, opdat hij het juiste produkt levert. De eenvoudige ver
taalmogelijkheden van EDI-software zijn meestal niet voldoende om deze problemen 
op te lossen, zoals blijkt uit de case 'bout/ring/moer' . 

. ·. ~·~·····~~ · .. · . 
. ;;::? . < 
"~ilt~) 

Bovenstaande problematiek geldt niet alleen voor de produktidentificatie maar voor 
alle basisgegevens van een handelstransactie, zoals prijzen (inclusief alle mogelijke 
prijzenstaffels en aanbiedingen), identificatie van de partner en identificatie van afte-
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verlokatie. Al deze zaken moeten eenduidig worden vastgelegd in formele proce
dures. Wanneer de applicaties niet volledig conform deze procedures kunnen werken, 
kunnen voorloop- en naloopprogramma's gebouwd worden met bijvoorbeeld vertaal
tabellen. Dit moet ertoe leiden dat de afhandeling van de communicatie plaatsvindt 
zonder gebruik te maken van de flexibiliteit van de functionaris. 

Het gaat echter niet alleen om het invoeren van vertaaltabellen, soms zijn extra gege
vens noodzakelijk om automatische afhandeling te realiseren, zoals toegelicht in de 
case 'Ontbrekend ordernummer'. 

···••·· 
.... 

.... 

) 
•••• 

•••••• 

Tenslotte bestaan in de praktijk veelal verschillen tussen de applicatie en de werke
lijkheid. Deze verschillen worden door de funktionaris informeel opgelost. Bij invoe
ring van EDI kan men door middel van 'trucs' of voorloop- en naloopprogramma's 
dergelijke problemen oplossen. Een structurele oplossing vereist echter wijziging van 
het berichtenscenario, zodat de werkelijkheid overeenkomt met de applicatie, of juist 
het tegenovergestelde, het aanpassen van de applicatie zodat deze overeenkomt met 
de werkelijkheid en het berichtenscenario. De case 'Splitsing van orders' is een illu
stratie van deze problematiek. 
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Wijzigingen in verwerking voor de selectie van gevallen waar menselijke 
beoordeling nodig blijft 
Bij invoering van EDI wordt gestreefd naar het uitschakelen van menselijke interac
tie. In een beperkt aantal gevallen blijft menselijke beoordeling echter noodzakelijk. 
Vandaar dat de gegevensverwerking zodanig moet worden aangepast dat die beperkte 
gevallen automatisch geselecteerd worden en aan de betreffende functionaris gepre
senteerd worden. Deze selectie en presentatie kan gerealiseerd worden door voor
loop- en naloopprogramma's of in het ideale geval ingebouwd worden in de applica
tie(s). 

Men kan echter ook besluiten in plaats van de I aan te passen, de P en B van het PB I
model aan te passen. Door een andere wijze van samenwerken kan men de menselij
ke beoordeling minimaliseren. 

Hierna worden twee voorbeelden behandeld waar een en ander gei1lustreerd wordt. 
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Wijzigingen in verwerking voor efficiënt gebruik van de gestandaardiseerde 
EDI-berichten 
Er zijn een aantal redenen om niet klakkeloos het traditionele document één op één te 
vertalen naar EDI-berichten maar wijzigingen door te voeren in de gegevensverwer
king. 

Ten eerste stelt de EDI-standaard bepaalde eisen aan de te gebruiken coderingen. 

De EDIFACT-standaard eist bijvoorbeeld dat 'NLG' wordt gebruikt als valuta-aan
duiding in plaats van 'f'. Dergelijke vertalingen kunnen doordeEDI-software gerea
liseerd worden. Een moeilijker geval is toegelicht in de case 'Artikelcode met pro
duktiekenmerken '. 
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Ten tweede zullen wijzigingen in de gegevensverwerking nooazakelijk zijn, omdat 
deEDI-standaard stelt dat bepaalde gegevens verplicht opgenomen moeten worden in 
het EDI-bericht. Sommige van deze gegevens kunnen doordeEDI-software gegene
reerd worden, zoals berichtnummering en controle-gegevens. Overige gegevens, zo
als een uniek documentnummer, moeten door de applicatie en/of voorloop- en na
loopprogramma's gegenereerd worden. 
Ten derde bevatten bestaande documenten tekstuele informatie van de ontvanger. Te 
denken valt hierbij aan produktbeschrijvingen en leverafspraken. Deze teksten zijn 
veelal niet automatisch te verwerken door computerapplicaties en moeten daarom 
vermeden worden in het EDI-bericht. 

De volgende twee alternatieven zijn voorhanden om deze teksten in de EDI-berichten 
te elimineren. 
De eerste mogelijkheid is deze teksten op andere manieren dan via EDI over te bren
gen. Gegevens die slechts zelden wijzigen kunnen bijvoorbeeld in het contract (of 
een bijlage daarvan) opgenomen worden of op andere wijzen uitgewisseld worden. 
Te denken valt aan namen van contactpersonen, leveringsvoorwaarden, etc. Een an
dere reden om deze gegevens niet via EDI door te geven, is dat een wijziging van 
deze gegevens direct gelezen moet worden door de verantwoordelijke functionaris
sen. 
De tweede mogelijkheid om tekst te elimineren in hetEDI-bericht is deze te coderen. 
De codering vergemakkelijkt automatische verwerking. De verklaring van de code
ringen wordt opgenomen in het contract (of een bijlage daarvan). Te coderen gege
vens zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en produktbeschrijvingen. Het in gecodeerde 
vorm versturen van gegevens betekent niet dat functionarissen alle coderingen moe
ten kennen. Bij de gegevens die getoond worden aan functionarissen via computer-

166 



schennen of in geprinte vorm worden de coderingen omgezet in de bijbehorende tek
sten om verwerking te vergemakkelijken. 
Het doorvoeren van bovenstaande alternatieven vereist dat men nauwkeurig analy
seert welke gegevens noodzakelijk zijn voor de partner om het bedrijfsproces en de 
bijbehorende besturing correct uit te voeren. Hier ligt de mogelijkheid reeds jarenlang 
bestaande, vaak overbodige gegevens uit het orderdocument te elimineren of te code
ren. De gegevens in de papieren orders zijn vaak bekend bij beide partners en worden 
daarom niet gebruikt door de geadresseerde. Bijkomend voordeel van de eliminatie 
en codering is de reductie van datacommunicatiekosten, omdat het aantal te verzen
den bytes sterk verminderd wordt (in het voorbeeld van Appendix 3 met meer dan 
50%). 
Het eenvoudigweg vastleggen van coderingen in het contract is een voorwaarde maar 
op zichzelf niet voldoende om EDI zonder menselijke interactie te realiseren. De af
gesproken coderingen en gegevens van het contract moet opgenomen worden in de 
applicatie. Bij het respectievelijk genereren of verwerken van de op het contract ge
baseerde orders kunnen dus de noodzakelijke gegevens en afspraken toegepast wor
den. 
Ter verduidelijking wordt hierna voor de case 'Van orderdocument naar EDI-bericht' 
de inhoud van de order en het contract in de traditionele papieren situatie en in een 
mogelijke EO I-situatie beschreven. Zie Appendix 3 voor een uitgebreide toelichting. 

············~·~·········· 

·······• ..... 

•<: •·•·•·•••·•••••••••• 
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Overigens moet hier met nadruk vermeld worden, dat het klakkeloos vertalen van een 
document naar een EDI-bericht niet automatisch leidt tot grote voordelen. Het kan 
slechts leiden tot efficiency voordelen die beschreven zijn in hoofdstuk 4. Significan
te voordelen worden meestal pas gerealiseerd wanneer ook de afstemming van het 
bedrijfsproces (P) en de besturing (B) daarvan gewijzigd worden. 

8.3 Informatie-uitwisseling per samenwerkingstype 

We zullen in deze paragraaf per samenwerkingstype uit hoofdstuk 7: 

a een schets maken van het berichtenscenario; 
b de gegevensuitwisseling wat inhoud en kenmerken betreft karakteriseren; 
c de invoering van EDI bespreken; 
d conclusies aangeven. 

Zoals reeds in hoofdstuk 7 vermeld, komen de verschillende samenwerkingstypen 
overeen met de verschillende gevallen uit hoofdstuk 5. Bij de beschrijving van het 
berichtenscenario zal hier naar verwezen worden. 

168 



8.3.1 Toepassing van EDI bij het samenwerkingstype 
Incidenteel 

Ad a. Berichtenscenario 
Het berichtenscenario bij een samenwerkingstype Incidenteel is hieronder weergege
ven. Het komt overeen met het eerste geval uit hoofdstuk 5, 'toelevering zonder volu
me-afspraken'. Het is een relatief eenvoudig proces dat eventueel wordt voorafge
gaan door een offerte-aanvraag van de afnemer aan de toeleverancier en een offerte 
van de toeleverancier aan de afnemer. Normaal gesproken worden in de order de 
voorwaarden uit de catalogus van de toeleverancier gehanteerd. 

order 

bevestiging 

Toeleverancier Afnemer 
verzendbericht 

factuur 

Figuur 8.3 Het berichtenscenario bij hat samanwerkingstype Incidenteel 

Ad b. Inhoud en kenmerken gegevensuitwisseling 
In tabel 8.1 worden inhoud en kenmerken van de gegevensuitwisseling gekarakteri
seerd. In de eerste kolom wordt verwezen naar voorgaande figuur van het berichten
scenario; in de tweede kolom staat het EDIFACT-bericht dat daarmee correspondeert. 
In de derde kolom wordt de inhoud weergegeven door de opsomming van de belang
rijkste basisgegevens. In de vierde kolom worden twee belangrijke kenmerken van 
deze gegevens aangegeven, te weten de structureerbaarbeid van de gegevens en het 
gegevensvolume per tijdseenheid. Een '+' betekent een gunstige invloed voor EDI
implementatie, bijvoorbeeld voor het kenmerk structuur betekent dit een goede struc
tureerbaarheid. Een '-' betekent een negatieve invloed voor EDI-implementatie, bij
voorbeeld voor het kenmerk volume indien het volume laag is. 

In de voorlaatste kolom wordt aangegeven of de betreffende gegevensuitwisseling 
eenmalig van aard is, dat wil zeggen betrekking heeft op slechts één levering of een 
langere horizon kent. Tenslotte wordt in de laatste kolom aangegeven welke be
drijfsfuncties van de toeleverancier en de afnemer betrokken zijn bij de gegevensuit
wisseling. De pijl geeft aan wie zender en wie ontvanger is. 

169 



I Bericht· EDIFAC1 Inhoud Kenmerken Horizon Bedrijfsfunt1ie 
type ·bericht 2es evens 

' Struc- Volrune Eenmalig Kort Lang Toeleverancier Afnemer 
tuur per tijds-

eenheid 
Order ORDERS produktcode + - x Verkoop ~ Inkoop 

aantal 
produktbe-
schrijving 

i prijs 
NAW-toelev. 
NAW-
afnemer 
afleverplaats 
afleverdatum 
ordernummer 

Orderbe- ORDRSP idem+ + - x Verkoop ..... Inkoop 
vesti- ordernummer 
ging toeleverancier 

Ver- I DESADV idem + - x Fysieke ..... Ontvangst 
zendbe- distributie 
richt 

Factuur INVOIC idem + - x Admini- ..... Admini-

i stratie stratie 

Tabel8.1 Gegevensstromen bij het samenwerkingstype Incidentaal 

Ad c. De invoering van EDI 
Invoering van EDI bij het samenwerkingstype Incidenteel is gericht op het vervangen 
van de papierstroom, wat moet leiden tot efficiency-verbeteringen in bijvoorbeeld de 
bestelprocedure en artikelinforrnatie-uitwisseling. Het zijn de directe voordelen van 
EDI (zie hoofdstuk 4) die worden nagestreefd. 

Uit de tabel blijkt, dat de uit te wisselen berichten gekenmerkt worden door een een
malig karakter. Dit eenmalige karakter veroorzaakt een aantal problemen bij het in
voeren van EDI. Zoals in hoofdstuk 7 reeds ter sprake kwam, voldoet deze vorm van 
samenwerken bij toepassing van EDI niet aan de juridische eisen. Immers, juridische 
correcte toepassing van EDI vereist een Interchange Agreement (IA); dit IA kan men 
opvatten als een soort contract. Wanneer een IA dan wel contract wordt afgesloten is 
eigenlijk al sprake van een vorm van het samenwerkingstype Binding. 

Naast het juridische probleem zijn er nog enkele andere aspecten die zinvolle invoe
ring van EDI bemoeilijken. Deze aspecten zijn nauw verbonden met het eenmalige 
karakter. Het berichtenvolume is per partner relatief laag; men moet dus met veel 
partners in een branche EDI invoeren om de efficiency-voordelen te realiseren. 

Daarnaast bestaat er geen contract tussen toeleverancier en afnemer waarnaar gerefe
reerd kan worden. Men moet dus per transactie alle details overeenkomen (artikelco
dering, prijzen, leveringsvoorwaarden, NA W-gegevens, etc.). Het is immers onmoge-
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lijk voor een toeleverancier of een afnemer alle mogelijke gegevens zoals artikelco
deringen, NA W-gegevens of coderingen in de interne applicatie op te nemen en te 
onderhouden. Vandaar dat het moeilijk is EDI te realiseren zonder dat menselijke in
teractie vereist blijft. 

De bovenstaande opsomming van problemen zijn in de praktijk niet op te lossen door 
het aanpassen van de applicatie of het schrijven van een voorloop- en nalooppro
gramma. Alleen wanneer een set van afspraken algemeen geaccepteerd wordt, kun
nen bovenstaande problemen structureel opgelost worden. Daarvoor is een (branche
)organisatie vereist die voldoende autoriteit bezit om een en ander op te leggen aan 
het merendeel van de partijen. In Veth (1993) zijn een aantal voorwaarden genoemd 
om tot een dergelijke opzet te komen. 

In deEDI-berichten kunnen de communicerende partners naar deze algemene afspra
ken verwijzen. De afspraken hebben betrekking op: 
• De wijze van werken en de algemene inkoop- en verkoopsvoorwaarden, waarin 

zoveel mogelijk uitzonderingssituaties, zoals tijdelijke aanbiedingen bij sommige 
verpakkingscombinaties, worden vermeden; 

• HetEDI-berichtenscenario en de EDI-berichten, volledig gespecificeerd wat syn
tax, semantiek en pragmatiek betreft; 

• Een unieke wijze van identificatie van produkten, toeleveranciers en afnemers; 
• Een unieke wijze van identificatie van orders, in verband met geautomatiseerde 

ontvangstverwerking en betaling van facturen. 

Indien deze afspraken algemeen geaccepteerd worden, is het vervolgens noodzakelijk 
dat toeleverancier en afnemer hun applicaties aanpassen opdat automatische verwer
king mogelijk is op basis van de branche-afspraken. Deze aanpassingen hebben be
trekking op het inpassen van de semantiek en pragmatiek van de branche-afspraken 
en het zoveel mogelijk elimineren van menselijke interactie en interpretatie. Dit laat
ste is geen sinecure, omdat bij incidentele samenwerking de functionaris per transac
tie veel interpreteert en beoordeelt. Vandaar dat veel problemen uit paragraaf 8.2 zul
len optreden en relatief veel wijzigingen in de gegevensverwerking noodzakelijk zijn. 

Tenslotte is een struikelblok voorEDI-invoering volgens de bovenstaande opzet, dat 
sommige partijen zullen tegenwerken, omdat zij bevreesd zijn dat door EDI het heel 
eenvoudig is aanbiedingen op grote schaal te vergelijken. Dit zou leiden tot transpa
rantie in de markt, zodat afnemers altijd het goedkoopste produkt kopen. 

Ad d. Samenvatting en conclusies 
Bij het samenwerkingstype Incidenteel is het invoeren van EDI vrijwel nooit zinvol 
als gevolg van: 
• het lage berichtenvolume per tijdseenheid tussen twee partners; 
• de noodzaak van menselijke interactie door het ontbreken van lange termijn af

spraken; 
• de noodzaak van juridische afspraken in een Interchange Agreement, waardoor in 

feite geen sprake meer is van incidentele samenwerking. 

171 



Slechts wanneer een (branche-)organisatie zoveel autoriteit heeft dat alle potentiële 
toeleveranciers en afnemers een verzameling van detail-afspraken en een IA accepte
ren, kan EDI zinvol toepasbaar zijn. 

In de praktijk zijn slechts in enkele branches detailafspraken algemeen geaccepteerd, 
vandaar dat het in het algemeen bij incidentele samenwerking niet zinvol is om EDI 
na te streven. 

8.3.2 Toepassing van EDI bij het samenwerkingstype Binding 

Ad a. Berichtenscenario 
Het berichtenscenario bij het samenwerkingstype Binding is hieronder weergegeven. 
In vergelijking met het type Incidenteel is het afsluiten van een contract een belang
rijk verschiL Het berichtenscenario komt overeen met het tweede geval uit hoofdstuk 
5, 'toeleveringen met volume-afspraken'. De verschillende onderdelen worden uitge
diept in tabel 8.2. 

TOELEVERANCIER AFNEMER 

p 
BEDRIJFSPROCES BEDRUFSPROCES 

B 
BESlli<ING BESTURING 

EDI-bericht 

EDI communiealle-faciliteit 

Figuur 8.4 Het berichtenscenario blj het samenwerkingstype Binding 

In figuur 8.4 is de eventuele communicatie met betrekking tot assortimentsgegevens 
niet vermeld. De toeleverancier kan de afnemer zijn assortimentsgegevens doorgeven 
of de afnemer kan de toeleverancier verzoeken om toezending van bepaalde assorti
mentsgegevens. De uitwisseling van deze gegevens met behulp van EDI kan de be
trouwbaarheid vergroten van de transacties die daarop gebaseerd worden. Er zitten 
immers geen typefouten in de basisgegevens, aangenomen dat de toeleverancier juis
te basisgegevens aanlevert. 
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Ad b. Inhoud en kenmerken gegevensuitwisseling 

Bericht- EDIFACT Inhoud Kenmerken Horizon Bedrijfsfunctie 
type -bericht gegevens 

Struc- Volume Een- Kort Lang Toeleverancier Afnemer 
tuur per rnalig 

tijds-
eenheid 

Contract ORDERS NAW-toelev. +1- - x Verkoop H Inkoop 
NAW-afnemer 
afleverplaats 
produktnr. 
produktbe-
schrijving 
levertijd 
contractnr. 
prijs 
min. afname 

Planning DELPOR afnameper + + x x Produktie- ~ Produktiepl 
tijdsperiode planning anning-
produktnr. 
code toelev. 
code afnemer 
contractnr. 

Afroep ORDERS aantal + + x Produktie- ~ Produktie-
contractnr. planning planning 
produktnr. 
code toelev. 
code afnemer 
afleverplaats 
afleverdatum 

Bevesti- ORDRSP idem + + x Produktie- ~ Produktie-
I ging planning planninl( 

Factuur INVOIC idem + + x Admini- ~ Admini-
prijs stratie stratie 

Verzend- DESADV idem + + x Fys. ~ Ontvangst 
bericht+ distrib. 
label 

Tabel 8.2 Gegevensstromen bij het samenwerkingstype Binding 

Uit de tabel blijkt, dat het contract niet geschikt is voor toepassing van EDI vanwege 
de benodigde menselijke interpretatie en de lage frequentie. De overige gegevensstro
men zijn op basis van de structureerbaarbeid en communicatievolume per tijdseen
heid van de gegevens wel geschikt voor toepassing van EDI. 

Ad c. De invoering van EDI 
Bij het samenwerkingstype Binding worden de directe voordelen van EDI (zie hoofd
stuk 4) nagestreefd. Er treden soortgelijke problemen op als bij het type Incidenteel. 
De aanpak van deze problemen is echter fundamenteel anders: 
• bij het samenwerkingstype Incidenteel zijn branche-wijde afspraken noodzake

lijk; 
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• bij het samenwerkingstype Binding zijn minimaal bilaterale afspraken nodig die 
als uitbreiding in het bestaande contract opgenomen kunnen worden. In het ideale 
geval zijn dit afspraken die door meerdere partijen in de branche worden gebruikt 
zodat de kosten voor volgende BOl-verbindingen beperkt blijven. 

Het is in vergelijking met de noodzakelijke branche-wijde afspraken bij het samen
werkingstype Incidenteel, relatief eenvoudig bij het type Binding met een of enkele 
partners afspraken te maken over de manier van werken, de te gebruiken coderingen 
voor bijvoorbeeld produkten en adressen, etc. 

Zoals reeds eerder geformuleerd in paragraaf 8.2, is het vastleggen van de afspraken, 
de coderingen en het berichtenscenario in het contract, gericht op het minimaliseren 
van de menselijke interactie. De voorloop- en naloopprogramma's en/of de applica
ties zullen slechts die gevallen selecteren en presenteren aan de verantwoordelijke 
functionarissen die menselijke interactie vereisen. 

In subparagraaf 8.2.2 is dit reeds kort toegelicht. In Appendix 3 is de vertaling van 
een papieren order naar een EDI-bericht uiteengezet, waarbij de rol van hetcontract 
en de inhoud van hetEDI-bericht aan de orde worden gesteld. 

Ondanks de aanwezigheid van een contract is het invoeren van EDI zonder wijzigin
gen in de gegevensverwerking niet mogelijk. De gepresenteerde oplossingen uit para
graaf 8.2 zijn ook geldig voor het samenwerkingstype Binding. 

In het bijzonder voor het gebruik van bepaalde coderingen geldt dat minimaal een 
van de partners wijzigingen in deEDI-software moet doorvoeren. VeelEDI-software 
bezit faciliteiten om codevertalingen te realiseren voor uitgaande en binnenkomende 
BOl-berichten, maar deze faciliteiten bieden niet voor alle problemen soelaas. In de 
case 'bout/ring/moer', waar structurele verschillen bestaan tussen de coderingen, zijn 
voorloop-en naloopprogramma's of wijzigingen in applicaties noodzakelijk. 

Problemen met betrekking tot het berichtenscenario vereisen ook aanpassingen bij 
minimaal een van de partners (zie de eerder beschreven case 'Splitsing van orders'). 

Indien bilaterale afspraken worden ingevoerd, dan bestaat het gevaar dat nieuwe af
spraken noodzakelijk zijn wanneer met andere partners EDI wordt ingevoerd. Nieu
we afspraken betekenen aanpassingen in de gegevensverwerking. In het gunstigste 
geval zijn slechts wijzigingen noodzakelijk in de EDI-software. Wanneer echter een 
andere wijze van werken wordt nagestreefd, zijn minimaal aanpassingen in voorloop
en naloopprogramma's en/of interne applicaties noodzakelijk. Deze extra kosten ver
lagen de haalbaarheid van invoering van EDI. 

Ad d. Samenvatting en conclusies 
De regelmatige communicatie tussen twee partners bij het samenwerkingstype Bin
ding rechtvaardigt EDI vanuit economisch standpunt. De partners dienen daartoe af
spraken te maken over bijvoorbeeld de wijze van samenwerking, de te gebruiken co-
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deringen en het berichtenscenario. Deze afspraken kunnen een onderdeel vormen van 
het reeds bestaande contract. De dagelijkse afhandeling van afroepen kan door het re
fereren naar het contract zonder menselijke interactie verlopen. 
De mogelijkheid tot bilaterale.afspraken te komen of met een beperkt aantal partners 
afspraken te maken, ondervangt de problemen uit paragraaf 8.2. Om onnodige kosten 
te vermijden is het uiteraard van belang dat deze afspraken overeenkomen of nauw 
aansluiten bij de afspraken die gelden in de betreffende branche. 

In de praktijk is de invoering van EDI vaak een aanleiding afstemming te realiseren 
tussen: 
• de I (informatievoorziening), bijvoorbeeld welke gegevens zijn daadwerkelijk be

nodigd in de applicatie van de partner en welke gegevens kunnen geëlimineerd 
worden; 

• de B (besturing), de inkoopfunctionaris zal bijvoorbeeld niet meer iedere afroep 
controleren maar deze direct na de materiaalbehoeftenberekening doorsturen naar 
de toeleverancier, indien mogelijk net voor het moment dat deze zijn planning 
start. 

Het is bijna onmogelijk EDI als een geïsoleerde activiteit uit te voeren. Het berichten
scenario en de afzonderlijke EDI-berichten behoren een afgeleide te zijn van de ach
terliggende wijze van werken en de besturing daarvan. 

TOELEVERANCIER AFNEMER 

BEDRIJFSPROCES BEDRIJFSPROCES 

B ...,. ________ ..,. 
BESTURING 

...,. ________ ..,. 

EDI-berlcht 

EOI communlcafle..facllltelt 

Figuur 8.5 Afstemming bij het samenwerkingstype Binding 

WanneerdeP (bedrijfsproces, de wijze van samenwerken) ter discussie wordt gesteld 
is gezien de noodzakelijke intensiteit van samenwerking vaak geen sprake meer van 
het samenwerkingstype Binding maar van Vervlechting. Vandaar dat in figuur 8.5 de 
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afstemming tussen de B en I is afgebeeld. De stippellijnen duiden op de mogelijkheid 
tot afstemming, terwijl de ononderbroken lijnen duiden op afstemming die altijd moet 
plaatsvinden. 

8.3.3 Toepassing van EDI bij het samenwerkingstype 
Vervlechting 

Ad a. Berichtenscenario 
Het verschil met het samenwerkingstype Binding is de afstemming op strategisch ni
veau en het uitwisselen van plannen op produktfamilieniveau. Het berichtenscenario 
(zie figuur 8.6) sluit nauw aan bij het vierde geval uit hoofdstuk 5, 'toeleveringen met 
volume-afspraken per produktfarnilie'. 

Overigens zijn bij met name het type Vervlechting andere berichtenscenarios moge
lijk. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen voor het 'replenishrnent-concept' als wijze van 
afstemming op het laagste niveau. Hierbij worden geen afroepen geplaatst door de af
nemer, maar stuurt de afnemer frequent zijn voorraadgegevens. De toeleverancier 
zorgt ervoor, dat het voorraadniveau bij de afnemer tussen een vooraf afgesproken 
minimum- en maximurnniveau gehandhaafd blijft. De toeleverancier is binnen deze 
randvoorwaarden vrij te bepalen wanneer te leveren en in welke hoeveelheden. 

Toeleverancier 

strot~ische overeenkomst 

(Joor)contract 

p~n (produldfamille) 

bevestiging 

P.lon (produk:ltype) 

bevestiging 

afroep 

bevestiging 

verzendbericht 

foetuur 

Figuur 8.6 Het berichtenscenario bij het samenwerkingstype Vervlechting 
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Ad b Inhoud en kenmerken gegevensuitwisseling . 
Berichttype EDIFACT- Inhoud Kenmerken Horizon Bedrijfsfunctie 

bericht l!:el!:evens 
Struc- Volwne Toeleverancier Afnemer 
tuur 

Strategische niet conunitment voor - - x Directie H Directie 
overeenkomst beschikbaar toekomstige af- Verkoop Inkoop 

name resp. Ontwikkelin Ontwikkel in 
toelevering van 
goederen; 
afspraken over 
(gezamenlijk) 
ontwerp en ont-
wikkeling toege-
leverde goederen. 

Contract: ORDERS prijs +1- - x Verkoop H Inkoop 
(jaarlijks) af ge- minimale afname 
sloten produktnwnmer 

produktbeschrijv. 
NAWtoelev. 
NAW afnemer 
afleverplaats 
levertijd 

Planning pro- DELPOR aantal per + + x Planning ~ Planning 
duktfamilie: tijdsperiode 
afnemer geeft contractnwnmer 
verwachte be- produktnwnmer 
hoefte per pro- codering toelev. 
doktfamilie coderin!! afnemer 
Bevestiging ORDRSP idem + + x Planning ~ Planning 
van het (niet) 
nakomen van 
deolanning 

Planning pro- DELPOR aantal + + x Planning ~ Planning 
dukttype: afne- contractnwnmer 
mergeeft ordernwnmer 
verwachte be- produktnwnmer 
hoefte per type codering toelev. 

codering afnemer 
afleverplaats 
afleverdatum 

Bevestiging ORDRSP idem + + x Planning ~ Planning 
van planning 
op produkt-
tvoeniveau 

Afroep: afne- ORDERS aantal + + x Afhankelijk ~ Planning 
merplaatst ordernwnmer van KOOP: 
een afroep afleverplaats: magazijn of 

produktie/assemb12 planning 
gelijn, bij welk 
specifiek produkt 
artikelnummer 

Bevestiging ORDRSP idem + + x Magazijn of ~ Planning of 
van afroen planning ontvangst 

Overige: zie incidenteel 

Tabel 8.3 Gegevensstromen bij het samenwerkingstype Vervlechting 
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De strategische overeenkomst en het contract zijn op basis van de kenmerken van de 
uit te wisselen gegevens niet geschikt voor toepassing van EDL De overige gege
vensstromen komen op basis van hun kenmerken wel in aanmerking voor zinvolle 
toepassing van EDI. 

Ad c. De invoering van EDI 
Bij het samenwerkingstype Vervlechting is de aanpak van problemen in principe 
identiek aan die bij het type Binding: door het vooraf maken van afspraken kan de 
operationele communicatie zonder menselijke interactie afgehandeld worden. Door 
de intensieve samenwerking en dus intensieve communicatie is het bij deze vorm nog 
eerder zinvol om EDI in te voeren. 
Het kunnen invoeren van EDI vormt echter vooral bij dit type samenwerking slechts 
één van de resultaten van intensieve afstemming van de P (bedrijfsproces), B (bestu
ring) en I (informatiesystemen). Het berichtenscenario en de afzonderlijke EDI-be
richten vormen de afgeleide van de resultaten van deze afstemming. 

In figuur 8.7 is de afstemming bij het samenwerkingstype Vervlechting grafisch 
weergegeven. 

TOELEVERANCIER AFNEMER 

p 
BEDRIJFSPROCES BEDRIJFSPROCES 

B 
BESTURING BESTURING 

APPUCAJIE 

EDI·berlcht 

EDI communieolie-faciliteit 

Figuur 8.7 Afstemming bij het samenwerkingstype Vetvlechting 

Deze toegenomen afstemming is vaak de reden voor wijzigingen in de gegevensver
werking als gevolg van wijzigingen in de P en B (zie paragraaf 8.2.1 ). Dit wordt hier
onder toegelicht. Bij het starten van een samenwerkingstype Vervlechting worden 
proefprojecten voor bijvoorbeeld een bepaalde artikelgroep uitgevoerd. De specifieke 
detailafstemming met een partner wordt bij zo'n eerste pilot niet door applicaties on
dersteund. Wanneer de intensieve samenwerking een meer definitief karakter krijgt 
en gestreefd wordt naar uitbreiding met andere artikelgroepen en/of andere partners, 
ontstaat de behoefte aan ondersteuning door computerapplicaties. Zolang de partner 
zijn gegevensverwerking nog (deels) handmatig verwerkt, ontstaan door invoering 
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van EDI problemen die in paragraaf 8.2 zijn toegelicht. Hierbij valt te denken aan een 
te grote basistijdsperiode in de interne applicaties (weken in plaats van dagdelen) en 
een te lage planningsfrequentie. 

Kortom, de invoering van EDI bij Vervlechting heeft een ander karakter dan bij het 
type Incidenteel en Binding. Bij de laatste twee is de aandacht veel meer gericht op 
het verbeteren van de efficiency en het invoeren van EDI als zodanig. Bij Vervlech
ting is de aandacht veel meer gericht op het verbeteren van het bedrijfsproces en de 
besturing daarvan. Zo kan de doelstelling zijn de reactietijd van de toeleverancier te 
verbeteren. EDI kan hierbij een hulpmiddel zijn om de communicatietijd te verkorten. 
Wanneer de toeleverancier echter een zeer inflexibel produktieproces heeft met fabri
cageseries ter grootte van de dekking van de jaarbehoefte van de afnemer, is de aan
dacht van het verbeteringsproject veel meer gericht op het vergroten van de flexibili
teit van het produktieproces. 

Ad d. Samenvatting en conclusies 
Het toepassen van EDI bij het samenwerkingstype Vervlechting kan zinvol zijn be
zien vanuit de kenmerken van de gegevensuitwisseling (structuurbaarheid en volume 
per tijdseenheid) voor sommige gegevensstromen. 

Toch kunnen de in deze paragraaf beschreven problemen aanleiding zijn om invoe
ring van EDI uit te stellen. De oorzaak van deze problemen berust vaak op het feit dat 
toeleverancier en afnemer niet alleen de 'I' uit hetEDI-bedrijfsmodel willen afstem
men, maar ook de 'B' en de 'P'. In feite wil men een gemeenschappelijk bedrijfspro
ces onderkennen met bijbehorende besturing. Deze doelstelling maakt de analyse en 
invoering tot een proces dat zorgvuldig voorbereid en begeleid moet worden. Daar 
staat tegenover dat de bereikbare voordelen zo groot kunnen zijn dat de hiervoor be
nodigde aandacht en capaciteit beschikbaar gesteld worden. 

8.4 Implementatie 

Het invoeren van EDI vereist een zorgvuldige voorbereiding. Op verschillende plaat
sen in de literatuur zijn voorbeelden van een goede voorbereiding te vinden (zie bij
voorbeeld Valstar (1993) en Vlist (1992)). In Appendix 4 is, een overzicht gegeven 
van de verschillende onderdelen van een goede voorbereiding. In Appendix 5 worden 
de verschillende stappen toegelicht, die noodzakelijk zijn voor het daadwerkelijk in
voeren van EDI. Met name in Appendix 5 wordt de nadruk gelegd op EDI als tech
nisch fenomeen, zonder veel aandacht te schenken aan aspecten als wijzigingen in sa
menwerking. 

Het na te streven samenwerkingstype speelt echter ook een belangrijke rol. In de 
praktijk blijkt dat in het samenwerkingstype Incidenteel en Binding het orderdocu
ment letterlijk wordt vertaald in een EDI-bèricht. Dit veroorzaakt problemen, omdat 
vele onderdelen van het orderdocument niet automatisch verwerkt of gegenereerd 
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kunnen worden (zie eerdere voorbeelden in dit hoofdstuk). In een volgende stap 
wordt dan een rationalisatieslag uitgevoerd door slechts die gegevens uit te wisselen 
die daadwerkelijk benodigd zijn en andere gegevens te coderen. 

Deze aanpak is vanuit de optiek van het PBI-model onjuist. Gestart wordt immers 
met de I, zonder aandacht te schenken aandeP en B. De I moet echter afgeleid zijn 
en ten dienste staan van de Besturing en het Proces. Een dergelijke aanpak leidt on
herroepelijk tot vertragingen bij de invoering van EDI. Als voorbeeld geldt de bou
ten-en-moeren-toeleverancier die EDI invoert vanuit een technisch perspectief, ter
wijl de afnemer, een vrachtwagenfabrikant, EDI veel meer ziet als een mogelijkheid 
om het logistieke proces te stroomlijnen. De bouten-en-moeren-toeleverancier fabri
ceert echter series ter grootte van de jaarafname. Het dagelijks ontvangen van plan
ningen voor dergelijke bouten-en-moeren leidt als zodanig dan ook niet tot een beter 
logistiek proces of logistieke besturing bij de toeleverancier. 

Bezien vanuit de filosofie van het PBI-model is het beter dat toeleverancier en afne
mer starten met een discussie over het definiëren van een gemeenschappelijk bedrijf
sproces en daaruit een gemeenschappelijke besturing afleiden. Dit vormt het uit
gangspunt voor de vaststelling van de wederzijdse informatiebehoeften. Aan de hand 
van de vastgestelde informatiebehoeften worden deEDI-berichten gedefinieerd. Deze 
definitie moet voldoen aan de randvoorwaarden vastgesteld in het interneEDI-plan 
(zie Appendix 4). Tot slot worden de gedefinieerdeEDI-berichten ingevoerd (zie Ap
pendix 5) als onderdeel van een verbeteringsproject. Een voorbeeld van deze aanpak 
is beschreven in Kirkels (1992), waar Michelin als bandentoeleverancier, Just-In
Time ging toeleveren bij Scania. Een dergelijke aanpak is karakteristiek voor een sa
menwerkingstype Vervlechting. 

Vooraf biJ belde partners: 

I A Bepaling somenwerklngsstrategle 

I B. Bepaling algemene EDI-strategie (appendix 4) 

Gemeenschappelijk: 

P 1 . Bepaling gemeenschappelijk bedriJfsproces ------:==================~ 
B 2. Bepaling gemeenschappelijk besturîngsconcept 

------:==================~ 
3. BepaUng wederziJdse Informatiebehoeften 

4. Definitie EDI-ber1Chten 

5. Invoering EDI-berlchten (appendix 5) 

Figuur 8.8 Ideaaltypische invoering van EDI 
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Alvorens een intensieve afstemming te starten moeten beide partners vooraf of in het 
begintraject intern een expliciete strategische beslissing nemen om intensief samen te 
werken met de betreffende partner. De interne strategiebepaling met betrekking tot 
samenwerking gaat dus vooraf aan het discussiren met een partner over een gemeen
schappelijk bedrijfsproces. 

Samengevat zijn bij een ideaaltypische invoering van EDI de stappen zoals weerge
geven in figuur 8.8 te onderscheiden. 

Om de overzichtelijkheid te behouden is bij het weergeven van de verschillende stap
pen geen aandacht besteed aan het invoeren van het nieuwe bedrijfsproces en het be
sturingsconcept. Deze kunnen leiden tot veranderingen in de organisatie of in functie
taken. Zo kan de invoering van EDI tot gevolg hebben dat de functionarissen van de 
inkoopafdeling in plaats van 80 % van hun beschikbare tijd afroepen te plaatsen, na 
invoering van EDI slechts de uitzonderingsgevallen behandelen en hun aandacht veel 
meer richten op de lange termijn afspraken met de toeleverancier. 

8.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de verschillendeEDI-functies in de gegevensverwerking in het 
kader van het PBI-model behandeld. Problemen in de gegevensverwerking veroor
zaakt door invoering van EDI, kunnen door wijzigingen in de applicaties, het maken 
van voorloop- en naloopprogramma's en deEDI-software opgelost worden. 
Redenen voor wijzigingen in de gegevensverwerking zijn beschreven, gegroepeerd 
naar gevolgen van een nieuwe of gewijzigde werkwijze, of door het uitschakelen van 
menselijke handelingen. 

Per samenwerkingstype is het berichtenscenario en de inhoud van de gegevensuitwis
seling beschreven. Vervolgens is de mogelijke toepassing van EDI toegelicht. 
Bij het type Incidenteel vormt het eenmalige karakter van de transacties - zonder 
vooraf gemaakte afspraken- het belangrijkste struikelblok voor invoering van EDI. 
Slechts een branche-wijd initiatief om te komen tot een gemeenschappelijk Interchan
ge Agreement (IA) kan invoering mogelijk maken. 

Bij het type Binding bieden de voorafgemaakte afspraken (vastgelegd in bijvoorbeeld 
het (jaar )contract) de mogelijkheid de meeste problemen op te lossen en automatische 
verwerking van EDI-berichten te realiseren. 

Bij het type Vervlechting is de invoering van EDI een onderdeel of gevolg van inten
sieve samenwerking gericht op het beter afstemmen van de bedrijfsprocessen en bij
behorende besturing. De afspraken hierover en de daarvoor benodigde intensieve 
communicatie vergemakkelijken invoering van EDI en verhogen de mogelijke baten. 
Bij Vervlechting worden naast de directe voordelen ook de indirecte voordelen (zie 
hoofdstuk 4) gerealiseerd. 
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In tabel 8.4 is een en ander samengevat. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van het
geen in hoofdstuk 7 is geschreven over het primaire doel van EDI bij de verschillende 
samenwerkingstypen: bij het type Incidenteel en in mindere mate bij het type Binding 
richt men zich bij EDI-implementatie vooral op het verbeteren van de efficiency zo
als het elimineren van typewerk met als gevolg een reductie van fouten en verwer
kingstijd. Vooral bij Incidenteel tracht men deEDI-oplossing zo breed mogelijk toe
pasbaar te laten zijn; bij het samenwerkingstype Vervlechting daarentegen wordt EDI 
vooral gebruikt ter ondersteuning van de afstemming van de bedrijfsprocessen van 
toeleverancier en afnemer. 

Dit fundamenteel verschil in doelstelling heeft, zoals in dit hoofdstuk bleek, conse
quenties voor de noodzakelijke voorwaarden, de afstemming die plaatsvindt tussen 
toeleverancier en afnemer, de impact op beider organisaties en de specificiteit van de 
EDI-oplossing. 

Samenwer- Primair doel Voorwaarden Afstemming Impact Karakter EDI-
kingstype toeleverancier- oplossing 

afnemer 
Incidenteel Efficiency: Branche-wijd EDI t/m Applicaties onafhankelijk 

vervanging Interchange van partner 
papier AJ~:reement 

Binding Efficiency berichtenscenario t/m Besturing t/m Besturing specifiek per 
en -definitie in partner, maar 
contract niet 

fundamenteel 
afwijkend 

Vervlechting Innovatie: detail-afspraken t/m Bedrijfs- t/m Bedrijfs- zeer specifiek 
verbetering be- bedrijfsproces en proces proces perpartner 
drijfsproces informatie-

uitwisseling in 
contract 

Tabel 8.4 Wisselwerking tussen het samenwerkingstypeen aspecten van EDI 

Tot slot is de invoering van EDI besproken in het kader van het PBI-model. Hierbij is 
beschreven dat nieuwe mogelijkheden van I (in dit geval EDI) een geïsoleerde invoe
ren, zonder de wisselwerking met de P en B te beschouwen. Dit leidt slechts tot het 
behalen van directe voordelen. . 

Betoogd is dat eerst gezamenlijk de P en de B bepaald moeten worden. Daarvan kun
nen de informatiebehoeften afgeleid worden. Op basis van deze informatiebehoeften 
kunnen vervolgens het berichtenscenario en de afzonderlijkeEDI-berichten gedefini
eerd worden. Bij onveranderdePen B leidt EDI slechts tot marginale verbeteringen. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Puntsgewijs worden hieronder de belangrijkste conclusies van dit onderzoek opge
somd. 

Meerniveau-afstemming 
• Bij meerniveau-afstemming geeft de afnemer geaggregeerde bestelinformatie aan 

zijn toeleverancier. 
Wanneer deze geaggregeerde bestelinformatie eerder doorgegeven wordt, kan 
(onder bepaalde voorwaarden) de toeleverancier het klantenordergestuurde deel 
van zijn produktie vergrote·n en daarmee dè investeringen in voorraden aanzien
lijk verlagen. In dit geval differentieert de toeleverancier zijn KOOP stroomop
waarts. 
Wanneer de afnemer kan volstaan met het doorgeven van geaggregeerde bestelin
formatie en pas in een later stadium bestelinformatie in gespecificeerde vorm 
hoeft door te geven, biedt dit (onder bepaalde voorwaarden) mogelijkheden voor 
de afnemer om de investeringen in zijn voorraden te verlagen en zijn flexibiliteit 
te verhogen. In dit geval differentieert de toeleverancier zijn KOOP stroomaf
waarts; 

• De richting van verplaatsen van het KOOP is afhankelijk van de lokatie van het 
KOOP ten opzichte van het niet klantspecifieke traject (hier verder genoemd het 
'gemeenschappelijk traject') van de produktie van de toeleverancier: 

stroomopwaarts in geval het KOOP aan het einde van het gemeenschappelijk 
traject gelokaliseerd is: de afnemer moet nu zijn bestellingen op familieniveau 
eerder doorgeven, voordat de toeleverancier start met de planning van het ge
meenschappelijk traject; 
stroomafwaarts in geval het KOOP aan het begin van het gemeenschappelijk 
traject gelokaliseerd is; de afnemer hoeft nu de bestellingen op typeniveau pas 
door te geven net voordat de toeleverancier start met de planning van het 
klantspecifieke traject; 

• Meerniveau-afstemming is pas zinvol wanneer het mogelijk is produktfamilies te 
definiëren, waarvoor geldt dat: 

Bij de toeleverancier de typen van een produktfamilie een 'gemeenschappe
lijk traject' kennen, dat wil zeggen dat alle typen dezelfde kritische capaciteit 
gebruiken, of alle typen samengesteld worden uit dezelfde kritische materia
len; 
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Bij de afnemer dezelfde produktfamilie-indeling gebruikt kan worden als ba
sis voor het opstellen van markt- of produktieprognoses. 

Overige belangrijke voorwaarden voor zinvolle toepassing zijn: 
Beide partners moeten bereid zijn samen te werken en de resulterende baten 
moeten opwegen tegen de vergrote afhankelijkheid en de kosten van invoe
ring (organisatorische- en systeemaanpassingen). De machtigste partij die de 
impliciete flexibiliteit bezit moet bereid zijn deze af te staan; 
Bij de toeleverancier moet sprake zijn van enige divergentie in de pro
duktstructuur in geval materiaal de kritieke factor is; de produktiestructuur 
moet niet extreem flexibel of extreem inflexibel zijn in geval capaciteit de kri
tieke factor is; 
Er moet overeenstemming bestaan tussen de planningsmethodiek van toele
verancier en afnemer wat frequentie en fase van planning betreft, zodat de 
toeleverancier met de geaggregeerde bestelinformatie zijn gemeenschappelijk 
traject kan aansturen; 

- De ordergrootte van de afnemer op familie- en typeniveau moet gelijk of gro
ter dan de minimale seriegrootte van de toeleverancier op familie- en typeni
veau zijn. Zo kan de toeleverancier precies dat aantal produceren dat gevraagd 
wordt door de afnemer; 

- De verschuiving van het KOOP vindt plaats in discrete stappen overeenkom
stig de produktiestappen in het gemeenschappelijk traject van de toeleveran
cier; toepassing van meerniveau-afstemming moet bij stroomopwaarts diffe
rentiëren van het KOOP een dergelijke discrete stap mogelijk maken. 

De rol van EDI 
• Invoering van EDI vereist een bepaald niveau van samenwerking: afspraken zijn 

noodzakelijk om automatische generatie of automatische verwerking te realiseren. 
EDI is daarom bij incidentele samenwerking praktisch onuitvoerbaar. Invoering 
van EDI bij samenwerkingstype Binding leidt slechts tot efficiency voordelen in 
de informatieverwerking (de I uit het PBI-model). 
Bij intensieve samenwerking volgens het type Vervlechting kan EDI ondersteu
nen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen en de besturing daarvan (de Pen B 
uit het PBI model). In dat geval wordt EDI strategisch toegepast; 

• Meerniveau-afstemming verhoogt de hoeveelheid uit te wisselen informatie tus
sen toeleverancier en afnemer bij met name invoering van JIT-afstemming. Dit is 
handmatig bij invoering op grote schaal niet te hanteren. EDI biedt hier een op
lossing; 

• Het invoeren van EDI zal als zodanig meerniveau-afstemming niet tot een succes 
maken. Het afstemmen van de bedrijfsprocessen en de benodigde besturing tus
sen toeleverancier en afnemer is een voorwaarde. Vele problemen bij invoering 
van EDI ontstaan als het gevolg van het ontbreken van deze afstemming. De ba
ten zijn dan miniem; 

• Informatietechnische problemen bij invoering van EDI die optreden - nadat af
stemming op proces- en besturingsniveau heeft plaatsgevonden - zijn het gevolg 
van een nieuwe of gewijzigde werkwijze dan wel het uitschakelen van menselijke 
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handelingen. Deze problemen kan men verhelpen door het maken van voorloop
en naloopprogramma's, het wijzigen van applicaties of het gebruik van functies 
van de EDI-software; 

• De beslissing om EDI in te voeren behoort niet alleen afbankelijk te zijn van de te 
verwachte directe baten, maar ook van het belang dat men hecht aan de betreffen
de partner, de machtspositie die men heeft ten opzichte van de partner en de stra
tegische functie die men wil uitoefenen. 

Meerniveau-afstemming en bestaande concepten: aanbevelingen voor verder 
onderzoek 
• In de praktijk zijn de toegepaste filosofieën MRP en JIT intern gericht. Er wordt 

weinig of geen aandacht aan de relatie met de toeleverancier geschonken. Dit kan 
leiden tot onnodig hoge voorraden bij de toeleverancier of de afnemer, afbanke
lijk van de machtsverdeling. De zwakke schakel is verschoven van het interne 
naar het externe traject; 

• De huidige logistieke concepten ondersteunen slechts ten dele het concept van 
meerniveau-afstemming. Het werken met aggregaatgrootheden en het verwerken 
van feedback van een toeleverancier, zijn zaken waarmee binnen vele concepten 
geen rekening gehouden is. 

Vandaar de volgende aanbevelingen voor verder onderzoek: 
• Analyse van noodzakelijke aanpassingen om meerniveau-afstemming mogelijk te 

maken binnen de MRP-filosofie en de implementatie hiervan in softwarepakket
ten voor produktiebesturing. Aanknopingspunten zijn: 
- generieke stuklijsten: deze maken het mogelijk op meerdere niveaus in de 

stuklijst behoeften te onderkennen en relatief eenvoudig wijzigingen aan te 
brengen in de definitie van deze niveaus en produktfamilies; 

- concepten als LRP, waarin rekening wordt gehouden met voorraden in de ge
hele keten. 

• Analyse van aandachtspunten bij de ontwikkeling van nieuwe produktiebeheer
singssystemen opdat EDI-berichtenscenario's eenvoudig in te voeren zijn. 
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A1 EDIFACT 

De EDIFACT-syntax (ISO 9735) definieert een EDI-bericht als een verzameling seg
menten (te vergelijken met zinnen die tezamen een boodschap (=bericht) vormen). 
Elk segment bestaat weer uit meerdere data-elementen (te vergelijken met woorden). 

Data-elementen zijn de bouwstenen waaruit de segmenten en berichten zijn opge
bouwd (bijvoorbeeld naam, huisnummer, etc.). Figuur Al.l geeft een voorbeeld van 
het data-element Party Name, zoals dat is gedefinieerd in EDIFACT: 

3036 
Description: 
Representation: 

PARTYNAME 
Name of a party involved in a transaction. 

an .. 35 

Figuur A 1.1 Het EDIFACT data-element 'Party Name· 

De definitie start met het nummer van het betreffende data-element. Dit nummer 
wordt gebruikt in de definitie van segmenten. Vervolgens staat op dezelfde regel de 
officiële naam van het data-element. Op de volgende twee regels staan de formele de
finitie en een beschrijving. Tot slot wordt de representatiewijze gegeven: alfabetisch 
(a), alfanumeriek (an) of numeriek (n) veld en het maximaal aantal karakters. 

Een segment bestaat uit data-elementen die betrekking hebben op een logische infor
matie-eenheid. Een voorbeeld van een segment is het 'NAD'-segment, weergegeven 
in figuur A 1.2. 
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UN!EDIFACT SEGMENTS DIRECfORY 
Segment specifications Issue 92.1 

NAD NAME AND ADDRESS 

Function: To specify the nameladdress and their related function. 

3035 PARTY QUALIFIER M an . .3 

C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS c 
3039 Party id identification M an .. 17 
1131 Code list qualifier c an . .3 
3051 Code list responsible agency, coded c an . .3 

C058 NAME AND ADDRESS c 
3124 Name and address line M an .. 35 
3124 Name and address line c an . .35 
3124 Name and address line c an . .35 
3124 Name and address line c an . .35 
3124 Name and address line c an . .35 

C080 PARTYNAME c 
3036 Party name M an . .35 
3036 Party name c an . .35 
3036 Party name c an . .35 
3036 Party name c an . .35 
3036 Party name c an .. 35 
3045 Party name format, coded c an .. 3 

C059 STREET c 
3042 Street and number I P.O. Box M an . .35 
3042 Street and number I P.O. Box c an .. 35 
3042 Street and number I P.O. Box c an .. 35 

3164 CITYNAME c an .. 35 

3229 COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICA TION c an .. 9 

3251 POSTCODE IDENTIFICA TION c an .. 9 

3207 COUNTRY, CODED c an .. 3 

Figuur A1.2 Beschrijving van het EDIFACT-NAD-segment 
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De opbouw van een regel in de bovenstaande segmentbeschrijving is als volgt. 
In de eerste kolom staat het nummer van het data-element. Indien het nummer start 
met een C, betreft het een zogenaamd samengesteld data-element (Engels: composite 
data element). Deze data-elementen zijn samengesteld uit bijelkaar behorende data
elementen, die worden gescheiden door een ':'. De overige data-elementen worden 
gescheiden door een '+'. 

In de tweede kolom staat de beschrijving van het betreffende data-element. 
Vervolgens wordt in de volgende kolom met behulp van de 'M' en de 'C' aangege
ven of het betreffende data-element Mandatory (M, =verplicht) is, dat wil zeggen al
tijd een waarde moet hebben, of Conditional (C, =niet-verplicht) is, dat wil zeggen 
dat het betreffende data-element niet perse gebruikt hoeft te worden. 

Tenslotte wordt in de laatste kolom aangegeven of het een alfabetisch, alfanumeriek 
of numeriek veld is en wat de maximale lengte is. 

In een EDI-bericht begint een segment met een drieletterige code. In het geval van 
het NAD-segment, begint het segment dus met NAD. Het segment wordt afgesloten 
met behulp van een ' teken. Vele EDIFACT-segmenten hebben een generieke defini
tie, dat wil zeggen dat ze voor verschillende functies gebruikt kunnen worden. Zo kan 
het NAD-segment gebruikt worden voor het communiceren van zowel NAW-gege
vens van koper, verkoper, etc. Met behulp van een qualifier wordt aangegeven welke 
functie wordt bedoeld. Wanneer het eerste data-element 3035 'Party Qualifier' in het 
NAD-segment de waarde 'BY' bevat, hebben de gegevens in dat NAD-segment be
trekking op de 'Buyer'. Wanneer de waarde bijvoorbeeld 'SE' is, hebben de gege
vens in het betreffende NAD-segment betrekking op de toeleverancier. 

De definitie van een qualifier is: een data-element, dat een meer precieze betekenis 
geeft aan een segment of aan een of meerdere data-elementen. 

De segmenten hebben een voorgedefinieerde volgorde, die deels door de syntax en 
deels door de specificaties voor de te gebruiken berichttypen bepaald is. Net als bij 
data-elementen in een segment zijn ook bepaalde segmenten verplicht in een bericht, 
terwijl andere niet verplicht zijn. 

In een EDIF ACT -bericht wordt verwezen naar de verschillende segmenten. Een 
voorbeeld van een deel van het EDIFACT-orderbericht is in figuur.Al.3 te zien. Bij 
Segment Group 2 wordt als eerste het eerder genoemdeNAD-segment vermeld. Met 
behulp van een 'M' en een 'C' wordt aangegeven dat het betreffende segment ver
plicht of conditioneel is en bovendien wordt aangegeven hoe vaak dit segment mag 
voorkomen onder de kolom REPT. In de volgende twee kolommen 'S' en 'REPT' 
wordt respectievelijk aangegeven dat de betreffende segmentgroep verplicht of condi
tioneel is en hoe vaak de betreffende segmentgroep mag voorkomen. 
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HEADER SECTION 

TAG NAME s REPT s REPT 

UNH Message header M 1 
BGM Beginning of message M 1 
DTM Date/time/period M 35 
PAl Payment instrucdons c 1 
ALl Additional information c 5 
IMD Item description c 1 
FTX Free text c 5 

c 10] Segment Group 1 
RPF Reference M 1 
DTM Date/time/period c 5 

Segment Group 2 c 20 
NAD Name and address M 1 
LOC Place/location identification c 25 
FII Financial institution information c 5 

-- Segment Group 3 
RPF Reference M 1 
DTM Date/time/period c 5 

Segment Group 4 c 5] DOC Document/message details M 1 
DTM Date/time/period c 5 

Segment Group 5 c 5 
CTA Contact information M 1 
COM Communication contact c 5 

Figuur A1.3 Een klein deel van de EDIFACT Purchase Order 

In paragraaf 4.4 is reeds het begrip subset toegelicht. In figuur A 1.4 is ter verduidelij
king een klein deel van een subset weergegeven dat de naam en adresgegevens van 
de partners bevat, het NAD-segment. 

De eerste kolom bevat de berichtopbouw volgens EDIFACT voor het NAD-segment. 
De tweede kolom bevat de berichtopbouw volgens de EDIFICE-subset voor het 
NAD-segment. EDIFICE is overigens de overkoepelende Europese organisatie voor 
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de elektronische industrie die op basis van EDIF ACT een subset gedefinieerd heeft. 
De tweede kolom is onderverdeeld in drie deelkolommen. Met behulp van de Code 
wordt aangeduid wat de EDIFICE-gebruikers adviseren met het betreffende data-ele
ment te doen. 
De codes die gebruikt worden staan aangegeven in figuur A 1.5. 

M Mandatory EDIFACT dictates that the data element or 
segment must be present 

c Conditionat 
R Required Data element or segment must be present 

according subset 
A Advised According subset data element or segment is 

advised to be used, this is only a recommen-
dation only 

D Depending The presence of the data element or segment 
is conditioned 

s Special Agreem. The data element or segment wilt only be used 
if the two trading partners have specifically 
agreed to do so in a Trading Partner Agreement 

x Not used The data element or segment will not be 
used according subset 

Figuur A1.5 De codes in de EDIFICE-subset om het gebruik van de verschillende data-elementen en 
segmenten van EDIFACT te specificeren 

De tweede deelkolom met het kopje 'Value' bevat indien voorhanden- de toegesta
ne waarde. De derde deelkolom met het kopje 'Explanation' bevat een korte toelich
ting. 

Eenzelfde indeling is gehanteerd voor de derde kolom waarin de Philips CE subset 
voor de 'Purchase Order' is gespecificeerd. Philips CE heeft als partij in de elektroni
sche industrie haar subset gebaseerd op EDIFACT en EDIFICE. 

Het naast elkaar bestaan van verschillende subsets in verschillende industrieën en 
groepen van gebruikers bemoeilijkt de uitwisselbaarheid en snelle implementatie. 
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:\AD Name and Address acrording EDIFACT EDIFICE SUBSET PHIUPS CE SUBSET 

Ref. Rep. Name Code Value Explanation Code Value Explanation 

3035 an .. 3 M Party qualifier M BY Buyer R BY Buyer 
SE Seller SE Seller 
DP Delivery P. DP De!ivcry Party 
IV Invoicee 
FW Freight 

Porwarder 

C082 c Party identifJCation details A R 
3039 an . .17 M Party identification, roded M R nnnnnn Funloc (n6), 

intemal Philips 
code for parties 

1131 an .. 3 c Code list qualifier x x 
3052 an .. 3 c Code list responsible, roded R 91 assigned by R 92 assigned by 

buyer 
seller 

9 EAN R 92 assigned by 
buyer 

C058 c Name and address D x 
3124 an .. 35 M Name and address line M x 
3124 an .. 35 c Name and address line 0 x 
3124 an .. 35 c Name and address line 0 x 
3124 an .. 35 c Name and address line 0 x 
3124 an .. 35 c Name and address Jine 0 x 
C080 c Partyname D x 
3036 an .. 35 M Partyname M x 
3036 an .. 35 c Partyname 0 x 
3036 an .. 35 c Partyname 0 x 
3036 an .. 35 c Partyname 0 x 
3036 an .. 35 c Partyname 0 x 
3045 an .. 3 c Party name fonnat, roded x x 

C059 c Street D x 
3042 an .. 35 M Street and nr/PO Box M x 
3042 an .. 35 c Streel and nr/PO Box () x 
3042 an .. 35 c Strect and nr/PO Box () x 
3164 an .. 35 c Cityname D x 
3229 an .. 9 c Country sub-entity identifiealion D x 
3251 an .. 9 c Postcode identifiealion D x 
3207 an .. 3 c Country, coded D x 

Figuur A 1.4 De subsets van EDIFICE en Philips CE vergeleken met EDIFACT 
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A2 Directe besparingen door EDI 
in het bestelproces 

In deze appendix wordt voor het bestelproces een meer kwantitatieve indruk gegeven 
van de mogelijke directe besparingen door EDI tussen een industriële toeleverancier 
en afnemer. Het gaat in deze appendix slechts om de directe besparingen zonder we
zenlijke verbeteringen in de afstemming van het bedrijfsproces en bijbehorende be
sturing van toeleverancier en afnemer, zoals in de hoofdstukken 5 t/m 8 wordt behan
deld. 
Directe besparingen in het bestelproces kunnen gerealiseerd worden door invoering 
van bijvoorbeeld de volgende EDI-berichten: 

A orderbericht; 
B orderbevestiging; 
C verzendbericht; 
D factuur. 

Hieronder zullen deze verschillende berichten puntsgewijs toegelicht worden. Daarna 
zullen de voorraadbesparingen worden besproken. 

A Orderbericht 
Het invoeren het van EDI-orderbericht biedt bij de afnemer mogelijkheden manuele 
activiteiten in ordervervaardiging en orderverzending te elimineren. Uitgaande van 
een inkoopinformatiesysteem dat automatisch orders genereert op basis van materi
aalbehoeftensystemen vervallen de volgende activiteiten: 
• afdrukken van order; 
• ordercontrole; 
• ondertekenen van order door bevoegde inkoper; 
• order verzendklaar maken; 
• order posten. 

Uit metingen (zie uit Philips Inkoophandboek) is gebleken dat deze activiteiten onge
veer 6 minuten per orderregel in beslag nemen. Ook is gebleken, dat de gemiddelde 
doorlooptijd tussen het afdrukken van een order en het versturen van die order ge
middeld 2 tot 3 dagen verstrijkt (met uitschieters tot 10 dagen). Belangrijke oorzaken 
zijn: 
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• Bevoegde ondertekenaar (inkoper, directielid) op reis; 
• Orders worden maar één keer per dag afgedrukt; 
• De orders worden batch-gewijs gegenereerd, bijvoorbeeld eens per week direct na 

de produktieplanning. Er kunnen echter maar een beperkt aantal orders per dag 
worden verwerkt; 

• Post ophalen gebeurt maar één keer per dag. 

Bij het invoeren van het orderbericht vervalt het veelal dure, speciaal gedrukte order
document. Dit geldt tevens voor de bijbehorende envelop en postzegel. 
De doorlooptijd en kosten voor documenten en portokosten gelden voor alle hierna 
behandelde documenten. 

Bij de toeleverancier kunnen de manuele activiteiten ten behoeve van orderontvangst, 
-registratie en -acceptatie geëlimineerd worden, zoals post sorteren, de verspreiding 
van orders naar de verantwoordelijke orderafhandelaar, controleren van de order en 
registreren van de order in het inkoopsysteem. 

B Orderbevestiging 
Door een EDI-orderbevestiging kunnen de volgende activiteiten bij de toeleverancier 
geëlimineerd worden: het afdrukken van bevestigingen, controleren, ondertekenen en 
verzendklaar maken van orderbevestigingen en/of orderwijzigingen. Bijkomend 
voordeel is dat de doorlooptijd voor het versturen van bevestigingen en/of wijzigin
gen aanzienlijk verkort wordt, zodat de afnemer veel eerder op de hoogte is van ac
ceptatie of wijziging van de order. 

Bij de afnemer kunnen de volgende activiteiten geëlimineerd worden: de postbehan
deling, verspreiding van de bevestigingen naar de verantwoordelijke inkoper, het op
zoeken van de bijbehorende inkooporder in inkoopsysteem, het vergelijken van de 
bevestiging met de inkooporder en de registratie van de orderbevestiging. 

C Verzendbericht 
Een verzendadvies per EDI wordt verzonden op het moment dat goederen het fa
brieksterrein van de toeleverancier verlaten. De afnemer kan deze vooraanmelding 
gebruiken om vooraf te controleren of de goederen op tijd en compleet arriveren en 
op eventuele problemen anticiperen (spoedbestelling per vliegtuig, wijziging produk
tieplan, etc.). 

Daarnaast kan de afnemer de ontvangst voorbereiden, zodat de ontvangstregistratie 
aanzienlijk vereenvoudigd en versneld kan worden. Bij de handmatige verwerking 
wordt veelal op basis van de bijgevoegde kopiefactuur de volgende gegevens per ont
vangen orderregel gecontroleerd met de originele inkooporder, verwerkt in het sys
teem en tenslotte een en ander gearchiveerd. Een bijkomend probleem is de toele
verancierspecifieke document-layout. Dit vraagt om extra aandacht en enige ervaring. 
Bij het toepassen van EDI zijn alle gegevens reeds in het systeem voorhanden. Indien 
het barcode-label wordt toegepast, vereisen de zojuist genoemde activiteiten vrijwel 
geen menselijke interactie en is een snelle en vrijwel foutloze registratie mogelijk. 
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D Factuur 
Bij invoering van het EDI-bericht voor facturering kunnen manuele activiteiten bij 
het genereren en registreren van de facturen geëlimineerd worden. Zo kunnen bij de 
afnemer de volgende activiteiten worden geëlimineerd: 
• Het sorteren van binnenkomende factuurdocumenten; 
• Het voorzien van een eigen identificatie van elke factuur; 
• Het opzoeken van de betreffende inkooporder en registreren van de factuur; 
• De controle van de factuur met de inkooporder en bijbehorende condities; 
• Het archiveren van de documenten. 

V oorraadbesparingen 
Uit de bovenstaande punten A. t/m D. blijkt, dat de doorlooptijd van de administratie
ve verwerking aanzienlijk verkort kan worden en de orderkosten verlaagd kunnen 
worden door eliminatie van in het bijzonder de personeelskosten. Deze twee voorde
len bieden de mogelijkheid de voorraad te verminderen. 
De kortere administratieve doorlooptijd maakt het mogelijk dat de toeleverancier 
sneller kan reageren op de vragen van de afnemer. Dit stelt de afnemer in staat zijn 
veiligheidsvoorraad en veiligheidstijd te verlagen, omdat bij een kortere levertijd de 
kans op een afwijkend vraagpatroon afneemt. 
De verlaging van de orderkosten maakt het mogelijk frequenter te besteHen door klei
nere hoeveelheden te bestellen (zie formule van Camp in Hoofdstuk 6). De hoge kos
ten van manuele handeling om een order te genereren of te verwerken zijn vaak de 
'bottleneck' om frequenter te bestellen. 

Samenvatting besparingen 
Uitgaande van bovenstaande berichten worden hieronder de besparingen in reductie 
van de levertijd weergegeven. Overigens is dit niet een uitputtend overzicht. Er kun
nen uiteraard nog andere EDI-berichten worden ingevoerd, zoals berichten met be
trekking tot produktinformatie. In deze samenvatting wordt ervan uitgegaan dat de 
documenten per post verstuurd worden (dit is vaak officieel verplicht, bijvoorbeeld 
de factuur). Vatten we de voordelen A. t/m D. samen, dan resulteert dit in een reduc
tie van de levertijd (zie figuur A2.1 ). 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I zonder EDI I 

metEDI 

Voorbelel· 
dlngsiiJd 

ulllevenng 

Figuur A2.1 Besparing op levertijd door toepassing van EDI 

195 



Voorgaande reductie van de levertijd van 18 naar 9 dagen is geverifieerd voor ver
schillende praktijkgevallen in Philips Consumer Electronics. Ook andere bedrijven 
rapporteren over soortgelijke ervaringen: Texas Instruments heeft door toepassing 
van EDI naar haar toeleveranciers een dergelijke besparing gerealiseerd voor wat be
treft de componenten inkoopordervrijgave, post en orderacceptatie (zie Frowd 
(1993)). 
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A3 Vertaling orderdocument naar 
EO I-bericht 

Om het inzicht in de EDIFACf-berichten te vergroten, wordt in deze appendix de 
vertaling van een orderdocument door een EDIFACT-bericht behandeld. De specifi
catie van te gebruiken EDI-berichten omvat veel meer dan het omzetten van de in
houd van bestaande documenten in het formaat van EDIFACT-berichten. De belang
rijkste reden is dat bij toepassing van EDI de wijze van samenwerking verandert en 
daarmee het soort en de inhoud van de berichten. 

Maar zelfs indien een bepaald document vervangen wordt door een overeenkomstig 
EDI-bericht, dan zal blijken dat alle gegevens die op bestaande documenten voorko
men niet zonder meer deel uit gaan maken van de EDI-berichten. Omdat EDI-berich
ten bestemd zijn voor rechtstreekse computerverwerking zonder menselijke interpre
tatie, dient bij de definiëring van deEDI-berichten veel aandacht geschonken te wor
den aan de eenduidigheid van de gegevens. Dit kan soms leiden tot het toevoegen van 
gegevens, maar vaak kunnen gegevens uit de documenten weggelaten worden omdat 
die alleen dienden om de menselijke interpretatie te vergemakkelijken. Ook kunnen 
veel gegevens uit bestaande documenten bij EDI-verwerking vervangen worden door 
coderingen die verwijzen naar gegevens die al eerder uitgewisseld zijn. 

In deze appendix wordt dit uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld: de omzetting 
van het orderdocument van de firma Ediaal aan de toeleverancier ABC naar een EDI
FACT-orderbericht (EDIFACTmessage type ORDERS). 

Het gaat in dit voorbeeld om welke toepassingsgegevens opgenomen worden in het 
EDI-orderbericht en op welke wijze. Details uit de EDIFACT-specifieke coderingen, 
zoals scheidingstekens, zullen niet worden toegelicht. 

De gegevens uit het orderdocument (zie figuur A3.1) worden, de EDIFACT -stan
daard van het ORDERS-message volgend, opgenomen in de volgende segmenten: 

UNH 
BGM 
DTM 
RFF 

Message header; 
Beginning of mes sage; 
Date/time/period; 
Reference; 
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NAD Name and address; 
LOC Place/location identification; 
CT A Contact information; 
COM Communication contact; 
CUX Currencies; 
FfX Free text; 
LIN Line item; 
IMD Item description; 
QTY Quantity; 
DTM Date/time/period; 
PRI Price details; 
UNS Section control; 
UNT Message trailer. 

De segmenten LIN, IMD, QTY, DTM en PRI hebben betrekking op de orderregels 
voor bepaalde artikelen binnen de order (detailniveau), de overige segmenten hebben 
betrekking op de order in zijn geheel (header-niveau). In figuur A3.1 is bij het order
document aangegeven in welke segmenten van het EDI-bericht de betreffende gege
vens worden geplaatst. Bij de beschrijving van de vertaling. van het document naar 
hetEDI-bericht is de volgorde van segmenten in hetEDI-bericht (zie bovenstaande 
segmentvolgorde) aangehouden. 
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DTM 

NAD 

LOC 

FIX 

!MD 

REF 

Eindhoven 7 iuni 1994. EDIAAL 
Toeleverancier: Behandeld door: Telefoon nr.: 
ABC P. Pietersen 040-1222 
Postbus 12683 
1100 AR MAASTRICHT 
Afleveradres: Factuuradres: 

EDIAAL b.v. EDIAALb.v. 
Gebouw SWA P.O.Box 218 

, Ediaalstraat 5 5600 OK EINDHOVEN 
5600 OK EINDHOVEN The Netherlands 

Orderreferentie code/collomerk: 

. 30590722672 
Door de toeleverancier te vermelden op alle documenten en colli 

Transport-instructies: Leveringsconditie: 

Vracht betaald 
Eindhoven 

De prijzen zijn: Betalingsconditie: 

Inclusief verpakking, 30 dagen na ontvangst van goederen en factuur NETTO 
Exclusief BTW 
Pos Omschrijving- l2NC Aantal Eenheid Levering Valuta Prijs 

LINLINQTY DTM cux PRI 

1 7322-445-59898 10 STK 30-06 NLG 25,00 
OPNEMER 
TYPE: 922AA3W..C6P-L 

2 7322-059-08921 30 STK 30-06 NLG 35,00 
Micro-Switch 
Light operatcd switch FE8B 
DC Type PNP N.O Self diagnosis function 
with polarisation filter and zinc housing 
Type : FE8B-RPD6P-HE 

Contractnummer: 571200 

CTA 
COM 

NAD 

BGM 
FTX 

FIX 

FTX 

De cursieve aanduidingen (BGM, FTX. RFF. etc.) geven het segment aan van hetEDI-bericht waaronder deze ge
gevens in het navolgende besproken worden. 

Figuur A3.1 Een ingevuld orderdocument 

BGM Beginning of message 
Voor dit segment wordt gebruik gemaakt van onderstaande informatie uit het order
document: 

Orderreferentie code/collomerk: 

30590722672 

. Door de toeleverancier te vermelden o alle documenten en colli 
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Het BGM-segment wordt: 
Inhoud: BGM+220+30590722672' 
Betekenis: 220 qualifierwaarde die aangeeft dat het segment een 

order weergeeft 
0590722672 orderreferentie 

DTM Date/time/period 
Voor dit segment wordt gebruik gemaakt van de volgende informatie uit het orderdo
cument: 

Eindhoven, 7juni 1994. EDIAAL 

Het DTM-segment wordt: 
Inhoud: DTM + 137: 19940607' 
Betekenis: 137 qualifierwaarde die aangeeft dat het de datum van de 

order betreft 
19940607 orderdatum 

FTX Free Text 
Voor het genereren van dit segment wordt gebruik gemaakt van onderstaande infor
matie uit de orderdocument: 

'I 
J Transport-instructies: 

!! 

1 De prijzen zijn: 

. Inclusief verpakking, 
i Exclusief BTW 

Inhoud: 

Betekenis: 
Overweging: 

200 

Orderreferentie code/collomerk: 

30590722672 

Door de toeleverancier te vermelden OD alle documenten en colli 

Leveringsconditie: 

Vracht betaald 
Eindhoven 

Betalingsconditie: 

30 dagen na ontvangst van goederen en factuur NETTO 

FTX+ALL+2++DOOR DE TOELEVERANCIER TE VER
MELDEN OP ALLE DOCUMENTEN EN COLLI+LEVERINGS
CONDITIE VRACHT BETAALD EINDHOVEN+DE PRIJZEN 
ZIJN INCLUSIEF VERPAKKING EXCLUSIEF B1W+BE-
T ALINGSCONDITIE 30 DAGEN NA ONTVANGSTVAN 
GOEDEREN EN FACTUUR NETTO' 
Zie orderdocument 
Deze mededelingen zijn niet bestemd voor automatische verwerking. 
Bovendien zijn die voor alle orders gelijk. Het is aan te bevelen 



RFF References 

deze informatie in het contract op te nemen om alle betrokkenen 
daarvan te informeren. Op deze wijze wordt dit segment overbodig. 
Indien sommige condities niet voor alle orders gelijk zijn, dan kun
nen coderingen vastgesteld worden, zodat volstaan kan worden met 
het communiceren van codes voor leveringscondities. 

De volgende informatie uit het orderdocument wordt gebruikt: 

Contracmummer: 571200 

Inhoud: RFF+Cf +571200' 
Betekenis: CT qualifier die aangeeft dat het een contractnummer betreft. 

571200 (jaar)contractnummer 
Overweging: Het refereren naar het contract maakt het mogelijk af

spraken zoals 'Door de toeleverancier te vermelden op 
alle documenten en colli' niet telkens in een EDI-bericht 
te versturen maar op te nemen in het contract. 

NAD Name and Address + LOC Place/location identification 
De informatie die hiertoe wordt gebruikt is: 

Toeleverancier: 

ABC 
Postbus 12683 
1100 AR MAASTRICHT 
Afleveradres: Factuuradres: 

EDIAALb.v. EDIAALb.v. 
GebouwSWA P.O. Box 218 
Ediaalstraat 5 5600 OK EINDHOVEN 

! 5600 OK EINDHOVEN The Netherlands 

Drie NAD-segmenten en een LOC-segment: 
Inhoud: NAD+SE++ABC POSTBUS 12683 MAASTRICHT' 

NAD+BY++EDIAAL EDIAALSTRAAT 5 EINDHOVEN' 
NAD+IV++EDIAAL:P.O. BOX 218:5600 OK EINDHOVEN 
THE NETHERLANDS+EDIAAL BV' 
LOC+7+:::GEBOUW SWA' 

Betekenis: In het NAD-segrnent wordt met behulp van een qualifier aangeduid 
op welke partij deze NA W-gegevens betrekking hebben: 
SE SEller; 
BY BuYer; 
IV factuuradres, nl. 'InVoice-to'. 
In het LOC-segment wordt met behulp van een qualifier de beteken 
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Overweging: 

Alternatieve 
inhoud: 

Alternatieve 
betekenis: 

is aangegeven waar de daarop volgende lokatie betrekking op heeft: 
7 Place of delivery. 
Het opnemen van complete namen en adressen in berichten voor 
automatische verwerking heeft grote bezwaren. Indien er kleine 
fouten in voorkomen, kan dit leiden tot niet herkennen door het ont
vangende systeem en zelfs tot het automatisch introduceren van een 
nieuwe partner. Het is beter om in de communicatie gebruik te 
maken van gecodeerde aanduidingen, bijvoorbeeld leveranciersnum
mers en afleverplaatsen. Over deze coderingen moet dan wel apart 
gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld in een aanhangsel van het 
Interchange Agreement of door speciale EDI-berichten. 
Bij toepassing van coderingen wordt het overeenkomstige gedeelte 
van het bericht: 

NAD+SE+247715:92' 
NAD+BY+556677:92' 
NAD+IV +998877 :92' 

bijv. 247715 
92 

code voor naam/adres-gegevens van toeleverancier 
hiermee wordt aangegeven dat de gebruikte code 
'247715' toegekend is door de koper. 

CTA Contact segment+ COM Communication contact 
De volgende informatie uit het orderdocument wordt hiertoe gebruikt: 

De segmenten CTA en COM: 
Inhoud: CTA+PD+:P.PIETERSEN' 

COM+040-1222:TE' 
Betekenis: PD Purchasing Department contact 

P.Pietersen de naam van de inkoper 
040-1222 zijn/haar telefoonnummer 
TE indicatie van het communicatiemedium, in dit geval 'TE' 

voor telefoon. 
Overweging: De contactpersoon is nauwelijks aan veranderingen onderhevig; 

wanneer deze wijzigt is het van belang dat de betreffende verkoper 
bij de toeleverancier daar direct van op de hoogte wordt gesteld. 
Voor deze informatie-uitwisseling tussen personen is het beter fax 
of telefoon te gebruiken aangezien het een laagfrequente informatie
uitwisseling tussen mensen betreft. Deze semipermanente gegevens 
moeten bij beide partners worden onderhouden. 
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Voor de segmenten CUX, LIN, IMD, QTY, DTM en PRI wordt gebruik gemaakt van 
de orderregels uit het ordetformulier: 

Pos Omschrijving- l2NC Aantal Eenheid Levering Valuta 

2 

7322-445-59898 10 STK 
OPNEMER 
TYPE: 922AA3W-C6P-L 

7322-059-08921 30 STK 
Micro-Switch 
Ught operared switch FE8B 
DC Type PNP N .0 Self diagnosis function 
with polarisation filter and zinc housing 
Type : FE8B-RPD6P-HE 

CUX Currencies 
Inhoud: CUX+2:NLG:4' 

30-06 NLG 

30-06 NLG 

Prijs 

25,00 

35,00 

Betekenis: qualifierwaarde die aangeeft dat het een referentievaluta betreft 
NLG specificatie van de valuta waarin de prijzen zijn uitgedrukt. 

LIN Line item 
Inhoud: 
Betekenis: 

4 qualifierwaarde die aangeeft dat de valuta de factuur
waarde betreft 

LIN+ 1 ++ 732244559898:1N+922AA3W-C6P-L:SA' 
1 het Line Item N umber 
7322445 ... de artikelcode van de koper 
IN de voorgaande artikelcode wordt gebruikt door de koper 
922AA3... de artikelaanduiding van de verkoper 
SA qualifierwaarde die aangeeft dat de zojuist hiervoor ge

noemde artikelaanduiding wordt gebruikt door de 
verkoper 

IMD Item description 
Inhoud: IMD+F+:::OPNEMER' 
Betekenis: F qualifierwaarde die aangeeft dat de beschrijving 

'Free from' is 
Opnemer Additionele produktbeschrijving 

Overweging: In aparte afspraken of EO I-berichten kan men de beschrijving van 
het betreffende artikel opnemen. Vermelding van deze informatie 
in hetEDI-bericht is dan overbodig. 

QTY Quantity 
Inhoud: 
Betekenis: 

QTY+21:10:PCE' 
21 qualifierwaarde die aanduidt dat het een bestelde 

hoeveelheid betreft 
10 de hoeveelheid voor dit specifieke item (artikelcode) 
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PCE qualifierwaarde geeft aan dat de hoeveelheid is uitge
drukt in stuks (PieCEs) 

DTM Date/Time/Period 
Inhoud: DTM+2+19940630' 
Betekenis: 2 qualifierwaarde die specificeert dat de in dit segment 

vermelde datum een gewenste leverdatum is 
19940630 de gecodeerde datum 

PRI Price information 
Inhoud: PRI+INF:25,00:CT' 
Betekenis: INF qualifierwaarde die specificeert dat de prijs is gegeven 

25,00 
CT 

ter informatie 
de prijs 
qualifierwaarde die aanduidt dat deze prijs is gebaseerd 
op het contract 

Overweging: In het contract kan men afspraken maken over prijzen. Beide part
ners beschikken dan over dezelfde informatie en is het overbodig 
deze informatie weer toe te zenden. Bovendien is deze informatie 
vaak moeilijk zonder menselijke interpretatie te interpreteren. 

Hierboven is slechts de eerste orderregel- nummer 1 gedetailleerd behandeld. Voor 
de tweede orderregel is de inhoud en betekenis vergelijkbaar met orderregel l. 
De inhoud van het EDI-bericht voor wat betreft deze tweede orderregel is als volgt: 

LIN+2++ 732205908921 :IN+FE8B-RPD6P-HE:SA' 
IMD+F+:::SWITCH FE8B DC TYPE PNP N.O' 
QTY+21:30:PCE' 
DTM+2+ 19940630' 
PRI+INF:35,00:CT' 

UNH/UNT /UNB/UNZ/UNS begin/afsluit-segmenten 
OmeenEDI-bericht te vervolmaken moeten 'begin-' en 'afsluit'-segmenten worden 
toegevoegd. 
Een EDI-bericht begint met het UNH-segment (Message Reader), waarin het bericht
nummer, de naam van het berichttype (in dit geval ORDERS), het release- en versie
nummer van het berichttype, en de 'controlling agency' (in dit geval United Nations: 
UN) vermeld zijn. Daarmee kan de partner herkennen welk EDIFACT-bericht ge
bruikt wordt. 
Een EDI-bericht eindigt met het UNT -segment (Message Trailer), waarin ter controle 
het aantal segmenten en wederom het berichtnummer vermeld zijn. 
Om het uitwisselen van deEDI-berichten mogelijk te maken moeten netwerkadressen 
aan het begin van een uitwisseling ( interchange) doorgegeven worden. Bovendien 
moet ter identificatie een nummer van de uitwisseling te vinden zijn. Een en ander 
wordt weergegeven in het DNB-segment, (lnterchange Control Reader). Het einde 
van een uitwisseling is te herkennen aan het UNZ-segment (lnterchange Control 
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Trailer). Daarin staat wederom ter controle het aantal berichten, in ons geval 1, en het 
nummer van de uitwisseling, identiek aan het nummer in het U NB-segment. 
Tot slot staat in het bericht nog het UNS-segment ter onderscheiding van header- en 
detailniveau van het bericht. 
Deze 'begin- en afsluit' segmenten zijn veelal automatisch te genereren door een 
EDI-systeem. 

Bovenstaande leidt dit tot het volgendeEDI-bericht in de uitgebreide vorm: 

UNB+UNOA:1+PHIL.XX::PH1234+ABC::LOCVAN+940607:2030+94060700000009' 
UNH+ 1 +0RDERS:2:921 :UN' 

BGM+220+30590722672' 
DTM+ 137: 19940607' 
FTX+ALL+2++DOOR DE TOELEVERANCIER TE VERMELDEN OP ALLE 
DOCUMENTEN EN COLLI+LEVERINGSCONDITIE VRACHT BETAALD 
EINDHOVEN+ DE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF VERPAKKING EXCLUSIEF 
BTW+BETALINGSCONDITIE 30 DAGEN NA ONTVANGSTVAN 
GOEDEREN EN FACTUUR NETTO' 
RFF+CT +571200' 
NAD+SE++ABC POSTBUS 12683 MAASTRICHT' 
NAD+BY++EDIAAL EDIAALSTRAAT 5 EINDHOVEN' 
NAD+IV++EDIAAL:P.O. BOX 218:5600 OK EINDHOVEN THE NETHER
LANDS+EDIAAL BV' 
LOC+7+:::GEBOUW SWA' 
CT A+PD+:P.PIETERSEN' 
COM+040-1222:TE' 
CUX+2:NLG:4' 

LIN+ 1 ++ 732244559898:IN+922AA3W -C6P-L:SA' 
IMD+F+:::OPNEMER' 
QTY+21:10:PCE' 
DTM+ 2+ 19940630' 
PRI +INF:25 ,OO:CT' 

LIN+2++732205908921:IN+FE8B-RPD6P-HE:SA' 
IMD+F+:::SWITCH FE8B DC TYPE PNP N.O' 
QTY+21:30:PCE' 
DTM+2+19940630' 
PRI+INF:35,00:CT' 

UNS+S' 
UNT+24+1' 

UNZ+ 1 +94060700000009' 

Wanneer de voorgestelde afspraken in een contract of op andere wijze worden vast
gelegd, kan hetEDI-bericht er als volgt uitzien: 
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UNB+UNOA: 1 +PHIL.XX::PH 1234+ABC::LOCV AN+940607:2030+94060700000009' 
UNH+ 1 +ORDERS:2:921 :UN' 

BGM+ 220+ 30590722672 
D1M+ 137+ 19940607' 
RFF+CT+571200' 
NAD+SE+247715:92' 
NAD+BY +556677:92' 
NAD+IV+998877:92' 

LIN+ 1 ++ 732244559898:1N+922AA3W -C6P-L:SA' 
QTY+21:10:PCE' 
D1M+2+940630' 

LIN+2++ 732205908921 :IN+FE8B-RPD6P-HE:SA' 
QTY+21:30:PCE' 
D1M+2+19940630' 

UNS+S' 
UNT+15+1' 

UNZ+ 1 +94060700000009' 

De verschuiving van de informatie van order naar 'semipermanente' informatie is in 
het onderstaande samengevat. De semipermanente informatie zal veelal in het con
tract worden opgenomen; vandaar dat dit in het navolgende overzicht 'contract' staat 
vermeld. Alternatieve mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het Interchange Agreement 
en/ of EDI-berichten. 

N.B. Meestal wordt gebruik gemaakt van EDIFACT syntax-type A, waarbij offi
cieel alleen hoofdletters, cijfers en een beperkt aantal bijzondere tekens ><( 
etc. gebruikt mogen worden. Bij syntax A behoren ook de gebruikte schei
dingstekens '+:?. De meeste EDI-software accepteert ook kleine letters, let
ters met accenten, etc. Enige voorzichtigheid is echter nodig wegens proble
men met het gebruik van bijzondere tekens, vooral naar internationale be
stemmingen. In deze appendix gaan we uit van het gebruik van hoofdletters 
in de gegevens. 
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A4 Opzetten EDI-plan 

Voordat gestart wordt met de implementatie van EDI, is het van belang een plan op te 
stellen. EDI zal in vele gevallen structurele wijzigingen in een organisatie teweeg 
brengen. Vandaar ook dat de beslissing over de invoering van EDI op de directietafel 
thuishoort EDI kan immers een onderdeel van de bedrijfsstrategie zijn. Voordat de 
verschillende onderdelen van een EDI-plan worden behandeld, zal daarom eerst kort 
stil worden gestaan bij het verkrijgen van management-betrokkenheid (Paragraaf I). 
Vervolgens komen de verschillende onderdelen die een EDI-plan minimaal bevatten 
in de volgende paragrafen aan de orde: 

2 Hoe past EDI binnen de bedrijfsstrategie: het afstemmen van de EDI-toepassing 
op de bedrijfsdoelstellingen? 

3 Welke informatiestromen: waar is EDI toepasbaar? 
4 Selectie van partners: op grond van welke criteria kan een eerste pilot-partner ge

selecteerd worden? 
5 Mate van integratie van systemen: in hoeverre wordtdeEDI-communicatie geïn

tegreerd met de interne systemen? 
6 KeuzeEDI-standaards en mate van toegestane flexibiliteit: welke subset van \\/el

ke EDI-standaard wordt gebruikt bij het definiëren van een EDI-bericht? Welke 
wijzigingen zijn toegestaan in de definitie, of met andere woorden, wat is de 
flexibiliteit? 

7 Keuze hardware/software: op welke soort computer installeren we welke EDI
software? 

8 Organisatie van implementatie, zelf doen/uitbesteden: in welke stappen zullen 
we EDI invoeren en wie voert per stap de activiteiten uit en wie draagt de verant
woordelijkheid? Wordt eventueel nog extern hulp ingeroepen? 

9 Keuze netwerk: welke netwerk zal gebruikt wordt in de pilot-fase en welke net
werken worden gebruikt met eventuele andere partners? 

10 Kosten/baten analyse: Wat zijn de te verwachten kosten en welke baten staan 
daar tegenover, nu en in de nabije toekomst? 

11 Acceptatie EDI-plan door management: Management dient hetEDI-plan goed te 
keuren en haar commitment te verlenen, alvorens te investeren en een pilot te 
starten. 

12 Tijdsplanning realisatie en prioriteiten: nadat het management conunitment is ver
kregen, kan een detail tijdsplanning gemaakt worden, met per stap en functiona
ris een actiepunten-overzicht, concrete doelstellingen en tijdslimieten. 
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1 Verkrijgen van management-betrokkenheid 
Zoals eerder al gememoreerd, is het noodzakelijk bedrijfsbreed de mogelijkheden en 
kansen voor EDI te onderzoeken en de noodzakelijke aanpassingen in de organisatie 
en computerapplikaties te inventariseren. 
Dit kan gebeuren in een op te richten EDI-projectgroep, die wordt gevormd door ver
tegenwoordigers van de verschillende afdelingen die met EDI te maken zullen krij
gen. Voor de hand liggen de afdelingen inkoop, verkoop, logistiek, produktie, fysieke 
distributie en automatisering. 
Eventueel kan hierbij een extern adviesbureau van dienst zijn, vanwege haar onafhan-

. kelijke positie en EDI-expertise. 
De activiteiten van de EDI-projectgroep resulteren in een EDI-plan dat ter beoorde
ling aan het management zal worden voorgelegd. Pas na een positieve beslissing van 
het management zal implementatie starten. 

Het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van EDI en het instellen van een 
/ 

EDI-projectgroep vereist reeds goedkéuring van het management. De interesse van 
het management voor EDI moet dus gewekt worden. Met andere woorden, de betrok
kenheid van het management moet geactiveerd worden. Alleen dan wordt de ruimte 
gegeven om onderzoek te doen naar EDI en kan een EDI-projectgroep opgericht wor
den. Bovendien kan bij eventuele 'tegenstribbelende' functionarissen het manage
ment in stelling gebracht worden om medewerking te stimuleren c.q. af te dwingen. 

In het kort zullen we hieronder enkele argumenten noemen waarmee de interesse en 
de betrokkenheid van het management te activeren: 

Waarom juist nu? 
• De netwerken die EDI-berichten transporteren zijn sinds enige tijd wereldwijd be

schikbaar. De kosten van deze vorm van communicatie zijn aanzienlijk gedaald 
en vormen daarmee vanuit een bedrijfseconomisch perspectief een goed alterna
tief voor fax, telefoon, post of telex; 

• De standaarden waarmee EDI-berichten gedefinieerd kunnen worden zijn al aan
wezig en worden steeds meer uitgebreid; 

• Vele bedrijven in vele branches gaan over tot het gebruik van EDI. Afhankelijk 
van de positie en de branche is men wellicht in de nabije toekomst verplicht om 
EDI in te voeren; 

• Ontwikkelingen in de logistiek en de toegenomen interne automatisering vragen 
om een volgende stap. De zwakke schakel in de keten verschuift naar de commu
nicatie met externe partners. Dit vraagt om snelle en automatisch verwerkbare 
communicatie. 

Wat is er nou zo voordelig aan het gebruik van EDI? 
Hier zijn de eerder genoemde voordelen van EDI te noemen: 
• Accuraatheid; 
• Snelheid; 
• Tijdzone-onafhankelijkheid; 
• Integratie: intensieve relatie met partner; 
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• Administratieve kostenverlaging; 
• Potentiële verbeteringen in de bedrijfsprocessen, zoals de mogelijkheid het 

KOOP te verplaatsen. 

Wanneer het management met behulp van deze argumenten overtuigd wordt om een 
onderzoek te starten, is het volgende punt het oprichten van een BOl-projectgroep die 
het onderzoek daadwerkelijk uitvoert. Resultaat van dit onderzoek is een EDI-plan. 
De verschillende onderdelen van dit EDI-plan worden in de rest van deze appendix 
behandeld. 

2 Hoe past EDI binnen de bedrijfsstrategie? 
Met invoering van EDI kunnen verschillende doelen worden nagestreefd. Zo kan EDI 
gebruikt worden om concurrentieel voordeel te behalen. 
Een voorbeeld: als snel en betrouwbaar leveren een belangrijk concurrentiewapen is, 
kan EDI een bijdrage leveren door snellere en betrouwbare communicatie; dit kan lei
den tot een aanzienlijke reductie van de levertijd. 
Anderzijds kan met EDI efficiency voordelen worden nagestreefd door het automa
tisch verzenden, ontvangen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens. 
Ook kan aan interne EDI aandacht besteed worden; het kan bijdragen tot bijvoorbeeld 
een verbetering van de communicatie tussen bedrijfsonderdelen en mogelijkheden 
bieden voor decentralisatie van automatisering. 
DeEDI-projectgroep moet de verschillende mogelijkheden inventariseren en aanbe
velingen doen over de na te streven doelstellingen. 

3 Welke informatiestromen? 
Het gebruik van EDI is niet beperkt tot een bepaald deel van de organisatie. Er zijn 
vele gebieden waarin EDI toepasbaar is. Voorbeelden zijn: Verkoop, Marketing, 
Planning, Inkoop, Fabricage, Facturering, Douane, Transport en Banken. 
In hetEDI-plan moet nu gedefinieerd worden voor welke informatiestromen EDI in
teressant is. Vervolgens moet bepaald worden in welke volgorde deze ingevoerd 
moeten worden. 
Bij het selecteren van informatiestromen is het van belang te bepalen welke doelen 
met EDI worden nagestreefd (zie vorige paragraaf). 
Er zijn verschillende strategische doelstellingen te onderkennen: 
Indien verbetering van de inkomende goederenstroom wordt nagestreefd zullen de or
derstromen met de toeleveranciers als basis dienen voor de bepaling van de berichten 
keuze. 

Indien verhoging van klantenservice voorop staat is het duidelijk dat gestart wordt 
met de informatiestromen richting klanten. 
Indien administratieve kostenvoordelen worden nagestreefd is bijvoorbeeld een crite
rium het communicatie volume wat momenteel per informatiestroom plaatsvindt. 
Indien de communicatie in het transport een probleempunt is, kan wellicht gestart 
worden met de informatiestromen van en naar de transporteur. 
Een andere pragmatische overweging kan zijn dat voor bepaalde informatiestromen 
reeds EDI-berichten voorhanden zijn in de EDIFACf-standaarden. 
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4 Selectie van partners 
Uitgaande van de informatiestroom die de hoogste prioriteit heeft voor EDI-invoe
ring, moeten vervolgens de partners geselecteerd worden. Met welke partner moet als 
eerste EDI ingevoerd worden? Naast de doelen die nagestreefd worden, zijn de vol
gende criteria te gebruiken: 

Communicatievolume 
Het aantal transacties met een partner wordt bepaald door de frequentie van bestel
len/leveren/factureren en het aantal verschillende produktcodenummers. Indien effi
ciency voordelen worden nagestreefd is dit een belangrijk criterium, want hoe groter 
het communicatievolume, hoe voordeliger EDI wordt. 

Technische mogelijkheden 
Heeft de partner ervaring met EDI, met andere woorden kent de partner de impact 
van het gebruik van EDI en heeft deze al EDI geïmplementeerd? Indien dat het geval 
is, zal implementatie waarschijnlijk makkelijker en sneller te realiseren zijn. Heeft de 
partner de benodigde middelen, te weten financiële middelen, technische kennis, 
hardware en software, aansluiting aan een netwerk, een voldoende automa
tiseringsgraad? 
Past invoering van EDI met de plannen en prioriteiten van de partner? 

Belang relatie 
In hoeverre is de partner van strategisch belang? Bijvoorbeeld: Is de partner geselec
teerd als mogelijke co-maker en kan EDI wellicht bijdragen in het intensiveren van 
de samenwerking en het vereenvoudigen van logistieke procedures? 
Indien de partner niet als belangrijk en/of lange termijn relatie wordt gezien, is invoe
ring van EDI niet gewenst. Ten eerste omdat dit leidt tot een ongewenste intensievere 
binding met de partner. Ten tweede is de hoge inspanning en kosten van invoering 
van EDI wellicht voor niets, indien na korte tijd de relatie verbroken wordt. 

Gemeenschappelijke partner 
Heeft de partner tevens contacten met andere bedrijfsonderdelen, -vestigingen, of -di
visies? Wellicht is een gemeenschappelijke aanpak voordelig. 

Behoefte aan logistieke verbeteringen 
Indien leverancier en afnemer streven naar verbetering van de logistieke afhandeling, 
kan EDI hierbij een hulpmiddel zijn. Als bijvoorbeeld invoering van JIT -aanlevering 
overwogen wordt, kan EDI wellicht een vereiste zijn. 

5 Mate van integratie van systemen 
Onderzocht kan worden in hoeverre het mogelijk en gewenst is om de te ontvangen 
EDI-berichten rechtstreeks te verwerken in de interne computersystemen zonder 
menselijke interactie. Soms blijft menselijke beoordeling geboden, bijvoorbeeld bij 
het beoordelen van het al dan niet aannemen c.q. verzenden van bestellingen met een 
grote waarde. 
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Uiteraard moet ook vastgesteld worden of het verzenden van EDI-berichten recht
streeks geïnitieerd wordt door computersystemen en vervolgens automatisch - zonder 
menselijke interactie- verzonden wordt. Wederom kan dit soms niet gewenst zijn, of 
zijn aanpassingen noodzakelijk. 

6 Keuze EO I-standaards en mate van toegestane flexibiliteit 
Er zijn verschillende subsets van EDIFACT voorhanden voor de verschillende 
branches. Binnen deze branches gebruiken de verschillende partijen ook weer een 
subset van deze subset. Afhankelijk van de machtspositie van de eigen organisatie 
kan men wellicht een bepaalde invulling van de subset afdwingen. Een partner met 
een grote machtspositie, bijvoorbeeld een belangrijke klant, kan een bepaalde subset 
opleggen. 
Het is nu van belang vast te stellen: 
• Welke subset van EDIFACT wordt gebruikt in de branche; 
• Welke subsets worden door collega-bedrijven gebruikt; 
• In hoeverre is de eigen organisatie een 'volger' of kan men een subset 'opleggen' 

aan een partner; 
• In hoeverre is het computersysteem van de eigen organisatie in staat de verschil

lende subsets automatisch te verwerken. Of met andere woorden, welke mate 
flexibiliteit van de subset is nog te verwerken, tegen aanvaardbare kosten? 

7 Keuze hardware/software 
Voor de verschillende hardware configuraties (Personal Computer, Mini-computer, 
Mainframe-computer) zijn EDI-softwarepakketten beschikbaar. Afhankelijk van de 
beschikbare hardware kan een daarbij behorend softwarepakket gekozen worden. In
dien men beschikt over bijvoorbeeld een mainframe is het misschien interessant om 
een softwarepakket voor een PC aan te schaffen. De PC staat dan tussen het netwerk 
en het mainframe, met andere woorden de PC is een 'front-end processor'. Hieraan 
zijn de volgende voordelen verbonden: 
• deEDI-software voor PC's is goedkoper; 
• de PC als tussenschakel is een extra veiligheidsmaatregel. 

Indien EDI op grote schaal wordt gebruikt is waarschijnlijk een directe connectie 
praktischer. 

Aan de hand van onderstaande criteria kan men een EDI software pakket selecteren: 
• Mate van ondersteuning: is een helpdesk ingericht? Wordt de software startklaar 

geïnstalleerd?; 
• Wat zijn de kosten van het softwarepakket?; 
• Welke EDI-standaarden worden ondersteund door het softwarepakket, bijvoor

beeld EDIFACT, ANSI X.12 (de Noord-Amerikaanse EDI-standaarden), Odette 
(EDI-standaarden voor de automobiel industrie), .... ?; 

• Op welke netwerken kan men aansluiten via het softwarepakket?; 
• In hoeverre ondersteunt het pakket de integratie met de interne compu-terapplica

tie? Is het mogelijk deze integratie zonder veel kennis zelf te realiseren, of moet 
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men altijd het software-house inschakelen (kosten)? Kan men gebruiken maken 
van een Help desk bij eventuele problemen? Wordt bij installatie van het pakket 
een bepaald aantal gewenste EDI-berichten vertaald naar de in-house file en vice 
versa, zodat direct gestart kan worden met EDI?; 

• In hoeverre bevat het softwarepakket faciliteiten als: 
- een archief; 
- middelen om eenvoudig berichten te herzenden bij communicatieproblemen; 

'Unattended mode', dat wil zeggen dat regelmatig gecommuniceerd wordt 
zonder menselijke ingrijpen of initiatie; 

• In hoeverre is de continuïteit van het softwarehouse gewaarborgd? In hoeverre zal 
men toekomstige veranderingen in EDI-standaarden verwerken?; 

• Faciliteiten van code vertaling: bijvoorbeeld interne applicaties gebruiken voor de 
Nederlandse gulden het teken 'f' terwijl EDIFACT 'NLG' gebruikt; 

• Partner management: hoe snel en makkelijk kunnen nieuwe partners worden aan
gesloten? Kan men de communicatie met een bepaalde partner eenvoudig analy
seren?; 

• De software-leverancier verstrekt regelmatig nieuwe (versies) EDI-berichten; 
• Beschikbaarheid van cursussen; 
• Operationele kosten; 
• Mogelijkheid om grote hoeveelheden data te verwerken; 
• Gemak van installatie; 
• Onderhoudskosten (software, EDI-berichten, etc.). 

8 Organisatie van implementatie, zelf doen/uitbesteden 
Aan de volgende punten moet aandacht worden besteed, voordat implementatie kan 
starten: 
• Welke veranderingen zullen ten gevolge van EDI plaatsvinden, zowel organisato

risch als technisch? Hoe dient daarop ingespeeld te worden?; 
• In welke fases - wat berichten, partners, etc. betreft - dient EDI ingevoerd te wor

den?; 
• Op welke wijze zal de educatie aan de betreffende functionarissen plaatsvinden?; 
• Welke stappen worden doorlopen bij implementatie van een EDI-bericht bij een 

EDI-partner? Een voorbeeld van een dergelijk stappenplan wordt in Appendix 5 
behandeld; 

• Wie is verantwoordelijk voor de verschillende stappen en verschillende aspecten 
van invoering van EDI (datacommunicatie, vertaling, organisatorische verande
ringen, logistieke veranderingen, ... )?; 

• Wordt een beroep gedaan op externe adviesbureaus vanwege expertise, onafhan
kelijke positie en/of capaciteitstekorten ?; 

• Wordt een beroep gedaan op een softwarehouse omdeEDI-software te leveren 
en te implementeren en de integratie met de interne computersystemen te realise
ren?; 

• Hoe worden zowel intern alle betrokken afdelingen en anderzijds partners over
tuigd om EDI in te voeren? Wordt een promotieplan gemaakt om alle betrokke
nen in te lichten en erbij te betrekken? 
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De eerder genoemde EDI-projectgroep is vemntwoordelijk voor het uitvoeren van de 
volgende taken: 
• het initiëren en ontwikkelen van gefaseerde EDI-trajecten; 
• het promoten van EDI bij de externe relaties; 
• het uitdragen van EDI-ontwikkelingen binnen de eigen organisatie; 
• het op de hoogte blijven van internationale standaarden (met name EDIFACT) en 

het initiëren en doorvoeren van eventuele wijzigingen; 
• het adviseren van het management inzake EO I-ontwikkelingen en toepassingsmo

gelijkheden; 
• het coördineren van EDI ontwikkelingen en toepassingen; 
• het in overleg met het management toewerken naar nieuwe werkwijzen binnen de 

organisatie, naast het opzetten van een interne EO I-infrastructuur ten behoeve van 
de intra- en interorganisationele informatie-uitwisseling. 

De EDI-projectgroep zal als bedrijfsbreed platform fungeren en de afzonderlijke 
EDI-activiteiten coördineren. De verantwoordelijken voor een bepaalde stap zullen 
aan deze projectgroep na afloop van iedere stap (en eventueel tussentijds) moeten 
rapporteren. Periodiek zaldeEDI-projectgroep rapporteren aan het management. Het 
is van belang commitment van het management te verkrijgen (zie eerdere pamgraaf). 
Slechts dan is het mogelijk om EDI breed in te voeren. Indien bijvoorbeeld bepaalde 
functionarissen c.q. afdelingen weigeren deel te nemen kan de EDI-projectgroep het 
management 'in stelling brengen' om medewerking af te dwingen. 

Een discussiepunt is tenslotte welke ondersteuning wordt geboden voor partners. 
Afhankelijk vandeEDI-ontwikkelingsfase waarin de partner zich bevindt, kan men 
bepaalde faciliteiten aanbieden. Te denken valt aan: 
• het overbrengen van EDI-kennis middels een introductiedag. Op deze dag kan het 

stappenplan voor implementatie verduidelijkt worden; 
• het aanbieden van vertaal- en/of communicatie software om EDI te realiseren. In 

deze vertaalsoftware zijn uiteraard de eigen EDI-berichten verwerkt. Bovendien 
kan een applicatie ontwikkeld worden om op eenvoudig wijze berichten te con
troleren en te bevestigen; 

• het analyseren van de informatiestromen en de invulling van de EDI-berichten; 
• het gezamenlijk onderzoeken van verbeteringsmogelijkheden in het administmtie

ve en/of logistieke traject tussen de eigen organisatie en de organisatie van de 
partner. 

9 Keuze netwerk 
De keuze welke netwerkdienst te nemen zal in overleg met de partner plaats moeten 
vinden. De volgende criteria kunnen als hulpmiddel gebruikt worden bij het kiezen 
van een netwerk: 
• Mate van ondersteuning: Is er een helpdesk? Ook in het buitenland?; 
• Geografische verspreiding: Is het netwerk. voldoende geografische verspreid zo

dat alle potentiële partners lokaal kunnen aansluiten op het netwerk?; 
• Branche: Welk netwerk wordt in het algemeen gebruikt in de branche?; 
• Welke services zijn beschikbaar en welke zijn daadwerkelijk gewenst?; 
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• In hoeverre is de beveiliging gewaarborgd?; 
• In hoeverre bestaan verbindingen met andere netwerken? Deze verbindingen tus

sen netwerken heten overigens 'gateways'; 
• Wat zijn de kosten van het netwerk in vergelijking met andere netwerken? Het is 

momenteel moeilijk een goede kostenvergelijking te maken, aangezien de ver~ 
schillende netwerken op een verschillende manier de prijs bepalen. Vandaar dat 
men enkele mogelijke situaties moet doorrekenen, bijvoorbeeld de situatie met 
weinig of veel te verzenden berichten, met grote en/of kleine berichten, frequent 
of juist minder frequent zenden en ontvangen, etc. 

10 Kosten/baten-analyse 
Het versturen van orders naar leveranciers of het versturen van facturen naar afne
mers kost geld, zowel met de post, telex, fax als per telefoon. Ook aan het gebruik 
van EDI zijn kosten verbonden. 

Hieronder volgt een overzicht van mogelijke posten op de kosten/baten analyse van 
de invoering van EDI. Het is een hulpmiddel om een bedrijfsspecifieke kosten en ba
ten analyse op te stellen. 

Kosten 
• Investering in en onderhoud aan apparatuur (bijvoorbeeld PC, modem); 
• Investering in en onderhoud aan software (bijvoorbeeld EDI-software en software 

die de integratie met de interne computersystemen realiseert); 
• Kosten aansluiting en gebruik netwerk; 
• Kosten integratie van EDI-communicatie met interne computersystemen (in prak

tijk: variërend van enkele mandagen tot manmaanden, afhankelijk van de flexibi
liteit van het interne computersysteem en de gedefinieerde EO I-berichten); 

• Salarissen EDI-specialisten en beheerpersoneel; 
• Kosten EDI-projectteam; 
• Opleiding en training betrokken functionarissen; 
• Promotie naar interne afdelingen en externe partners; 
• Reiskosten; 
• Kosten archivering elektronische berichten op bijvoorbeeld tape. 

Baten 
Voorbeelden van moeilijk kwantificeerbare baten zijn: 
• integratie van bedrijfsprocessen en informatiesystemen; 
• grotere betrouwbaarheid van de gegevens en dus minder kostbare foutenafhande

ling, meer gemeenschappelijk gegevensgebruik en betere toegankelijkheid; 
• betere realiseerbaarheid van bepaalde logistieke doelstellingen, zoals JIT-toeleve-

ring; 
• snellere respons op vragen van afnemers; 
• minder bureaucratie, bijvoorbeeld in het bereik van douane-afhandeling; 
• tracking en tracing van voertuigen; 
• betere klantenservice en wellicht concurrentieel voordeel. 
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Enigszins kwantificeerbare baten zijn: 
• lagere (veiligheids)voorraden: te benaderen door te berekenen wat de potentiële 

kostenvoordeel is bij verlaging van de veiligheidsvoorraad en/of -tijd met bijvoor
beeld50 %; 

• versnelling betalingsstroom; 
• minder papierverwerking, geen meervoudige invoer; 
• papierreductie; 
• verzendkosten; 
• archiefkosten. 

Het is van belang bij het opstellen van de analyse onderscheid te maken in eenmalige 
en terugkerende kosten. Bijvoorbeeld aansluitkosten netwerk zijn éénmalig, het com
municeren via het netwerk tegen een bepaald communicatietarief is een terugkerende 
post 

Uit de eerste praktische ervaringen blijkt dat: 
• Om de kosten van het opzetten van een EDI-verbinding- de initiële kosten -te 

dekken, een groot volume van te versturen en te ontvangen berichten erg cruciaal 
is. Een goede keuze van de partner en type bericht is daarom wezenlijk; 

• Wanneer EDI geïmplementeerd is met een enkel berichttype, aannemende dat het 
investeringsniveau niet te hoog is, zijn positieve resultaten pas na minimaal 1 ,5 -
2 jaar te verwachten. 

11 Acceptatie EDI-plan door management 
De voorgaande punten dienen uitgewerkt te worden door hetEDI-projectgroep in een 
EDI-plan. Dit plan kan vervolgens voorgelegd worden aan het management. Zoals 
eerder al bleek, kan EDI veel wijzigingen teweeg brengen in een bedrijf en als con
currentiewapen gebruikt worden. Dit is uitgewerkt in het EDI-plan. Het management 
kan aan de hand van het plan een beslissing nemen over het al dan niet starten van 
een pilot. Bovendien zal het management wellicht een beslissing nemen over de ge
bieden waar EDI al dan niet geïmplementeerd moet worden en bepaalde randvoor
waarden en doelstellingen vaststellen. 

Van belang bij een positieve beslissing is dat het management daadwerkelijk haar 
commitment geeft. Immers, bepaalde functionarissen c.q. afdelingen kunnen weige
ren deel te nemen. Overigens kunnen hier opportune redenen voor gelden. In dergelij
ke gevallen moetdeEDI-projectgroep in het uiterste geval het management 'in stel
ling kunnen brengen' om medewerking af te dwingen. 
Een ander aspect van het commitment is het toekennen van voldoende mancapaciteit 
(het toestaan dat bijvoorbeeld EDI-projectgroepleden tijd besteden aan EDI) en bud
get voor de benodigde investeringen. Alleen dan kan implementatie slagen. 

12 Tijdsplanning realisatie en prioriteiten 
Nadat het management een positieve beslissing heeft genomen kan de EDI-project
groep een tijdsplanning opstellen voor de voorbereidingen en uitvoeren van de pilot. 
Uiteraard moet hier rekening gehouden worden met de randvoorwaarden en doelstel-
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lingen die het management gesteld heeft. Aan de hand van deze beleidsuitgangspun
ten kunnen definitief prioriteiten vast gesteld worden, zoals: 
• met welke partner wordt gestart; 
• met welk bericht wordt gestart; 
• welk netwerk wordt daarvoor gebruikt. 

Bij het vaststellen van de prioriteitsvolgorde is belangrijk die keuze te maken waar de 
grootste potentiële voordelen op korte termijn te verwachten zijn. Immers, bij het be
oordelen van de eerste resultaten zal het management en andere afdelingen een afwe
ging maken tussen de gemaakte kosten en de daadwerkelijk gerealiseerde baten. Bij 
het vaststellen van het eerste bericht en de eerste partner voor invoering moeten snel 
en overtuigend de aangenomen voordelen en baten bevestigd worden. In de praktijk 
blijkt, dat daarbij het communicatievolume van essentieel belang is. Een groot volu
me betekent immers relatief grote baten en een snelle terugverdientijd. 

Samenvatting 
In deze appendix hebben we de verschillende onderdelen van een EDI-plan bespro
ken, van strategische doelstelling van EDI-toepassing, de selectie van EDI-berichten 
en partners, tot en met de keuze van hardware en software. Nadat het management 
haar goedkeuring en commitment verleend heeft, kan een detail planning gemaakt 
worden. Nogmaals zij er op gewezen, dat het daadwerkelijk commitrnent van het ma
nagement essentieel is voor het welslagen van de pilot. De pilot is immers de volgen
de stap die gezet wordt. De partner is geselecteerd en benaderd, we kunnen nu starten 
met de daadwerkelijke implementatie van EDI-berichten. Welke stappen hierbij ach
tereenvolgens gezet worden, is onderwerp van Appendix 5, Realisatie EDI: stappen
plan. 
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AS Realisatie EDI: stappenplan 

Het EDI-plan is uitgangspunt voor de start van de implementatie. Het management 
moet haar goedkeuring en commitment verleend hebben. In deze appendix gaan we 
nu uitgaande van dit EDI-plan de verschillende stappen behandelen, die een organisa
tie moet doorlopen om EDI in te voeren. Dit stappenplan is vooral gericht op de 
daadwerkelijke implementatie. Slechts kort wordt ingegaan op de strategische voor
bereiding en dergelijke, dat staat immers al in hetEDI-plan (zie Appendix 4). 

De volgende stappen worden doorlopen bij implementatie van EDI: 
0 Voorbereiding: het treffen van de voorbereidingen in de eigen organisatie voor 

de realisatie van de test. 
1 Introductie van EDI bij de partner. 
2 Detail analyse van geselecteerde informatiestromen en EDI-berichten. 
3 Keuze van EDI-software. 
4 Datacommunicatie: definitieve keuze, installatie en test. 
5 Installatie van technische faciliteiten en integratie van berichten. 
6 Test: het daadwerkelijk uitwisselen van EDI-berichten. 
7 Juridische aspecten: het afsluiten van een 'Interchange Agreement' om de EDI

communicatie te formaliseren. 

Voor alle duidelijkheid: het kan zijn, dat een organisatie bepaalde stappen kan over
slaan, of juist aan bepaalde stappen meer aandacht moet besteden. Dit is afhankelijk 
van de interne situatie. Het stappenschema tracht een algemeen hulpmiddel te zijn, 
dus niet alles hoeft relevant te zijn voor een specifieke organisatie. Algemeen geldt, 
dat een bedrijf in principe bij de eerste implementatie alle stappen moet doorlopen. 
Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs in de beschreven volgorde plaats te vinden. 
In de praktijk is echter gebleken dat de hierna gepresenteerde volgorde goed voldoet. 

Men kan grofweg drie gevallen onderscheiden: 
Geval 1: De eigen organisatie wordt benaderd door een andere organisatie, bij

voorbeeld een klant of toeleverancier. Zij vragen samen EDI in te voeren. 
Er zijn nog geen voorbereidingen getroffen. De partner wil relatief snel 
starten. 

Actie 1: Start samen met de partner met Stap 1. Tevens kan parallel gestart wor
den met Stap 0 (de interne introductie van EDI). 
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Geval2: De eigen organisatie is nog niet benaderd door een partner om EDI in te 
voeren en er is nog geen EDI-ervaring. De organisatie heeft besloten zich 
voor te bereiden op EDI, zodat men snel kan reageren op eventuele vra
gen van partners of men kan zelf actief partners benaderen om EDI in te 
voeren. 

Actie 2: Gestart wordt dan met Stap 0. Op het moment dat de partner wil starten 
kan men samen met hem Stap 1 doorlopen en vervolgens bij een positief 
verloop de volgende stappen doorlopen. Vooral bij de eerste implementa
tie zal de technische problematiek hoofdaandachtsgebied vormen. 

Geval3: De eigen organisatie heeft een relatief hoge graad van automatisering en 
heeft reeds ervaring met EDI. EDI is reeds ingepast in het strategisch be
leid van de organisatie en belangrijke beslissingen over te gebruiken stan
daards, netwerkdiensten, te benaderen partners, e.d; zijn reeds genomen. 
De eigen organisatie heeft in feite al de introductiefase (Stap 0) beëin
digd. De eigen organisatie benadert zelf een partner (om wellicht concur
rentieel voordeel te behalen) of is benaderd door een partner. 

Actie 3: GeziendeEDI-ervaring kunt men tezamen de partner Stap 1 snel doorlo
pen. Aan Stap 3 en 4 behoeft nauwelijks tijd besteed te worden. Veel 
meer staat de specificatie van de EDI-berichten en de detaillering van de 
verbeteringsvoorstellen van de bedrijfsprocessen centraal. Aandachtsge
bied is dus niet zozeer de technische problematiek, zoals in geval 1 en 2 
maar veel meer de verbeteringsmogelijkheden. De technische implemen
tatie is relatief eenvoudig en snel gerea1iseerd. 

De volgende pagina's bevatten een beschrijving van elke stap. Bij de beschrijving 
van elke stap wordt gestart met het doel van de betreffende stap en het eindprodukt 
van de betreffende stap. Vervolgens wordt een en ander beschreven. Aan het eind van 
een stap kan een kort archief worden bijgehouden: de datum van de bijeenkomst en 
de lokatie, en tenslotte wie aanwezig waren van de eigen organisatie en de partner. 
Tot slot volgt aan het eind van elke stap een korte checklist. 
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Stap 0: V oorbereiding 

In appendix A4 zijn de onderdelen van een EDI-plan beschreven. De volgende onder
delen moeten minimaal deel uitmaken van het plan: 
• EDI voor welke informatiestromen; 
• met welke partners; 
• in welke mate wordt EDI geïntegreerd met de interne computerapplicaties, 
• welkeEDI-standaards en netwerken worden gebruikt; 
• keuze hardware/software; 
• kosten/baten-analyse; 
• organisatie van de implementatie, met een toelichting over de eventuele rol van 

een extern softwarehouse en/of adviesbureau; 
• tijdsplanning realisatie en prioriteiten ten aanzien van implementatie. 

Het plan moet opgesteld worden met alle afdelingen die in de toekomst de invloed 
van EDI zullen ondervinden. Met andere woorden, er moet een draagvlak bestaan 
binnen de organisatie. Door middel van presentaties en publikaties kan de toekomsti
ge rol van EDI bedrijfsbreed worden geïntroduceerd. 

Nadat hetEDI-plan definitief is geformuleerd, is het vervolgens van groot belang het 
commitment van het management te verkrijgen. Alleen dan kunnen 'dwarsliggers' 
worden overtuigd. 
Tot slot, deze stap 0 wordt intern de eigen organisatie doorlopen. De volgende stap
pen worden tezamen met de partner doorlopen. 

Datum: Lokatie: 
(eigen organisatie) 

Aanwezigen: 
Management: 
InkoopN erkoop: 
Logistiek: 
Automatisering: 
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Checklist: 
• Is een projectgroep opgericht met daarin opgenomen functionarissen/vertegen

woordigers van alle afdelingen die betrokken c.q. die met (de invloed) van invoe
ring van EDI zullen ondervinden?; 

• Is bepaald hoe EDI past binnen de bedrijfsstrategie en op welke gebieden EDI zal 
worden geïmplementeerd?; 

• Is een globale inventarisatie gemaakt van veranderingen ten gevolge van de in
voering van EDI?; 

• Is vastgesteld welke berichtenstandaard zal worden gebruikt?; 
• Is een invoeringsplan vastgesteld met daarin onder andere de wijze waarop men 

de veranderingen zal invoeren in het bedrijf, welke partners, welke berichten?; 
• Is er al een standpunt bepaald wat betreft software, hardware en communicatie-

netwerk?; 
• Is de educatie van het betrokken personeel georganiseerd?; 
• Hoe is de personele bezetting van de implementatie-teams?; 
• Welke rol spelen externe adviesbureaus/softwarehouses?; 
• Is een globale kosten/baten-analyse gemaakt?; 
• Is een EDI-promotieplan gemaakt om partners te overtuigen van het nut van 

EDI?; 
• Heeft men zich aangesloten bij een initiatief in een branche om EDI in te voeren?; 
• Heeft het management zich achter hetEDI-plan geschaard en de benodigde mid

delen ter beschikking gesteld? 
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Stap 1: Introductie 

In de eerste bijeenkomst met de geselecteerde partner worden enkele onderwerpen in 
algemene termen bediscussieerd. Aan het einde van de bijeenkomst neemt men geza
menlijk een beslissing of invoering van EDI haalbaar is. De belangrijkste onderwer
pen op de bijeenkomst zijn: 
• Wederzijdse introductie van de strategie ten aanzien van EDI; in het bijzonder 

aandacht voor de uiteindelijke doelstellingen die worden nagestreefd in termen 
van bijvoorbeeld verhoging frequentie bestellingen, kortere levertijd, verlaging 
voorraadniveau, etc. 

• Beschikbaarheid van computerapplicaties (orderapplicatie, planningsysteem, etc.) 
en EDI-software; 

• Welke informatie/berichten worden uitgewisseld met behulp van EDI, inclusief 
het stellen van prioriteiten; 

• Beschikbaarheid van datacommunicatie-verbindingen en aansluitingen op netwer
ken. 

Op basis van de uitkomst van de discussie op bovenstaande onderwerpen wordt een 
project geformuleerd om EDI te implementeren. De notulen van deze eerste dag kun
nen gezien worden als een Intentieverklaring om EDI in te voeren met de betreffende 
partner. Bij de eerste projecten is een officiële ondertekening met enige feestelijkhe
den ook een goed idee. 
De moeilijkste taak is het voorspellen van de (noodzakelijke) veranderingen in de or
ganisatie. Bijvoorbeeld, hoe moet de dagelijkse in plaats van maandelijkse bestel
stroom verwerkt worden om de voordelen van EDI te kunnen plukken? Bij het inven
tariseren van deze veranderingen, blijkt dat EDI zeker niet alleen technische conse
quenties heeft, maar vaak mogelijkheden biedt in organisatorisch opzicht. 
Daar EDI bedrijfsprocessen aanmerkelijk kan beïnvloeden, is de betrokkenheid van 
de directie van essentieel belang. Zoals eerder al vermeld, commitment van de direc
tie is onontbeerlijk, niet alleen met woorden, maar ook door de toekenning van finan
ciële middelen en het vrijmaken van functionarissen. 

Datum: Lokatie: 
(eigen organisatie) (partner) 

Aanwezigen: 
Management: 
InkoopN erkoop: 
Logistiek: 
Automatisering: 
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Checklist: 
• Is een projectgroep opgericht, met leden van alle betrokken afdelingen van de 

verschillende partners? Is bepaald welke functionarissen daarin zitting nemen?; 
• Is bepaald welk doel wordt nagestreefd met invoering van EDI? (verlaging van de 

levertijd, JIT-toelevering, verlaging van de administratieve kosten, versnelling 
van de financiële afwikkeling, ... ); 

• Is vastgesteld in welke gebieden/informatiestromen EDI wordt toegepast?; 
• Is een globale inventarisatie gemaakt van veranderingen ten gevolge van de in

voering van EDI?; 
• Is vastgesteld welke berichtenstandaard zal worden gebruikt en welke berichten 

als eerste worden ingevoerd?; 
• Is er al een standpunt bepaald wat betreft software, hardware en communicatie

netwerk? Hebben alle betrokken partners de intentie uitgesproken te willen inves
teren in benodigde hard- en software en communicatieverbindingen? 

• Is de educatie van het betrokken personeel georganiseerd?; 
• Zijn afspraken gemaakt over eventuele ondersteuning?; 
• Welke rol spelen externe adviesbureaus/softwarehouses?; 
• Is een globale kosten/baten-analyse gemaakt?; 
• Is een projectplan opgesteld met daarin afspraken over actiepunten, tijdsplanning 

en betrokken functionarissen, op het gebied van onder andere: 
- de wijze waarop men de veranderingen zal invoeren in de organisaties; 
- bepaling van communicatienetwerk; 
- veranderingen in de bestaande computerapplicaties en eventuele extra soft-

ware om integratie met interne applicaties mogelijk te maken; 
test (-test) van communicatieverbinding en foutloze verzending van EDI-be
richten en de integratie met de interne computerapplicaties; 
parallelle test (parallel papier en EDI communicatie, de B-test); 

- het afsluiten van Interchange Agreement; 
- operationele fase; 

• Heeft het management van de betrokken partners hun commitment gegeven? 

In de volgende stappen zullen bepaalde aspecten opnieuw aan de orde komen en ver
der worden uitgewerkt. 
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Stap 2: Detailanalyse van geselecteerde informatiestromen enEDI-berichten 
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De informatiestromen en daarbij behorende berichten - die geselecteerd zijn in de in
troductiebijeenkomst (stap 1) - worden in deze stap geanalyseerd. Deze dienen afge
leid te zijn van de vastgestelde (toekomstige) wijze van werken en daarbij behorende 
procedures. 
In overleg met de communicatiepartner zal men het EDIFACT-bericht op detailni
veau moeten specificeren, aangezien een EDIFACT-bericht nog veel vrijheidsgraden 
heeft. Vervolgens zal men de interne gegevens moeten 'matchen' met het EDIFACT
bericht en vice versa. Van groot belang is hierbij niet te veel af te wijken van reeds 
beschikbare specificaties van berichten in de branche. Vandaar dat men zich moet in
formeren naar reeds beschikbare specificaties (subsets) bij de branche-organisatie, 
partners en/ of Ediforum. 

Voor de vertaling van EDIFACT-bericht naar interne gegevens en vice versa wordt 
gebruik gemaakt van de vertaalsoftware die in stap 4 geselecteerd wordt. Indien het 
'matchen' volledig slaagt, is integratie met de interne informatiesystemen mogelijk. 
Deze integratie is onontbeerlijk om de voordelen van EDI te realiseren. 
In normale gevallen is het uitgangspunt voor de specificatie van het bericht de EDI
FACT-standaard, in combinatie met een verdere specificatie die gebruikt wordt door 
de meeste handelspartners, met andere woorden de branche-standaard. 

Resultaat is een of meerdere volledig gespecificeerde EDI-berichten. Bovendien 
wordt de integratie van de gespecificeerde EDI-berichten in de interne computerap
plicaties beschreven en gerealiseerd. 

Specificatie van bericht 
Om tot overeenstemming tot komen in zake de specificatie van een bericht zal een 
aantal punten aan de orde komen: 

Ten eerste zal afgesproken moet worden welke segmenten en data-elementen ge
bruikt gaan worden en welke lengte van het data-element, e.d., aangehouden worden. 

Ten tweede moet inhoudelijk afgestemd worden wat elk segment en data-element 
daadwerkelijk betekent. Bijvoorbeeld: betekent dat de afroepgegevens in een lever
schema over leveringen over bijvoorbeeld 4 maanden een commitment van de afne
mer en dus een reservering van materialen bij een toeleverancier, of slechts een glo
bale indicatie zonder verplichtingen? 
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Wellicht zal blijken, dat bepaalde gegevens in de huidige papieren documenten over
bodig zijn, terwijl andere juist noodzakelijk zijn. EDI is dus tevens een kans om ja
renlange gebruikte documenten te toetsen op hun nut en eventuele gebreken of over
bodigheden in EDI-berichten te elimineren. 
In stap 1 is globaal vastgesteld welk bericht ingevoerd wordt in de eigen organisatie. 
Aan de hand van de in deze stap overeengekomen specificatie kan vastgesteld wor
den welke gegevens verzonden of ontvangen worden en waar deze gegevens respec
tievelijk vandaan komen of heen gaan. Alle gegevens zullen op één plaats (of in één 
bestand) bijeengebracht moeten worden voordat verzending plaats kan vinden, c.q. 
door de betreffende informatiesystemen ontvangen en verwerkt kunnen worden. Dit 
alles uiteraard zonder menselijke interactie. 
Het gaat vrijwel altijd om de vervanging van een jarenoude routine op papierbasis 
door nieuwe procedures. Het is belangrijk dat iedereen c.q. elk informatiesysteem, de 
benodigde gegevens (of een deel daarvan) blijft ontvangen als dat noodzakelijk is 
voor het besturen van het bedrijfsproces. 

Datum: 

Aanwezigen: 
Material Management/ 
Fysieke distributie: 
InkoopN erkoop: 
Systeemanalist: 

Checklist: 

Lokatie: 
(eigen organisatie) (partner) 

• Is het bericht volledig gespecificeerd, zowel wat te gebruiken segmenten, data
elementen en bijbehorende veldlengtes als wat de betekenis van de verschillende 
datasegmenten betreft?; 

• Is het gespecificeerde bericht zowel door de eigen organisatie als de partner geac
cepteerd?; 

• Kunnen de gegevens voor het bericht gegenereerd dan wel verwerkt worden in de 
interne computerapplicaties in combinatie met de EDI-software, zonder vertaal
problemen of menselijke interactie?; 

• Worden alle noodzakelijke gegevens respectievelijk overgezonden of ontvangen 
in de interne computerapplicaties ?; 

• Wat zijn de eventuele te verwachten aanpassingen in de nabije toekomst, met de 
daarbij behorende actiepunten voor de eigen organisatie en de partner? 
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Stap 3: Keuze van EDI-software 

(Indien EDI-software reeds beschikbaar is, kan deze stap worden overgeslagen.) 

V oor de implementatie moet minimaal software ontwikkeld of geselecteerd en ge
kocht worden, die de vertaling realiseert. In het algemeen is het te duur en te tijdro
vend om de interne computerapplicaties aan te passen, zodat geen verdere vertaling 
noodzakelijk is om binnenkomendeEDI-berichten respectievelijk te verwerken of te 
verzenden. Bovendien zullen voor de volgende partners waarschijnlijk afwijkende 
berichtdefinities gebruikt worden, zodat wederom aanpassingen noodzakelijk zijn. 
Tot slot wijzigen de standaarden regelmatig en is het daarom aan te bevelen de appli
caties zoveel mogelijk onafhankelijk te laten zijn van deze EDI-standaarden. 
Duidelijk is, dat de beschikbare softwarepakketten voor vertaling normaal gesproken 
de aangewezen oplossing zijn. 

De geselecteerde software moet minimaal de interne gegevens vertalen naar de EDI
berichten, zoals gedefinieerd in overleg met de partner. Ook andere functies zijn ver
krijgbaar, zoals de communicatie tussen EDI-software naar de interne applicaties en 
de archivering. 

Datum: Lokatie: 
(eigen organisatie) (partner) 

Aanwezigen: 
InkoopN erkoop: 
Automatisering: 

Extern Softwarehou se: ............... . 

Checklist: 
• Is een vertaal-softwarepakket geselecteerd en aangeschaft of zelf ontwikkeld?; 
• Is dit pakket getest voor een voorbeeldbericht?; 
• Kan dit pakket de berichten van de geselecteerde berichtenstandaarden vertalen?; 
• Is het pakket geïnstalleerd?; 
• Zijn de passwords bepaald en aan de betrokkenen bekend? 
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Stap 4: Datacommunicatie 

Nadat in de vorige stap een keuze is gemaakt voor een bepaald softwarepakket voor 
de vertaling van interne gegevens naar EDI-berichten, komt in deze stap de fysieke 
overbrenging van deEDI-berichten aan de orde. 

Voor het fysiek transporteren van berichten moet een organisatie gebruik maken van 
een netwerk. Zelfs het telefoonnetwerk biedt mogelijkheden voor communicatie. 
Echter, het telefoonnetwerk is relatief duur en foutengevoelig. Vandaar dat voor data
communicatie speciale netwerken zijn geïnstalleerd. Er zijn verscheidene netwerken 
beschikbaar speciaal voor EDI-communicatie. Deze netwerken worden meestal Value 
Added Network's (VANS) genoemd. Niet alleen de PTT biedt een dergelijke netwerk 
aan. Andere aanbieders zijn onder andere IBM en General Electric. 

Naast het fysiek transporteren van EDI-berichten biedt een netwerk extra faciliteiten, 
waaronder onder andere syntaxcontroles, extra beveiliging en registratie van berich
ten, ondersteuningssoftware voor de opmaak van berichten en elektronische post-fa
ciliteiten. Vanzelfsprekend kent dergelijke extra dienstverlening ook een eigen tarief. 
Een ander belangrijk aspect, op grond waarvan men een netwerk kunt selecteren, is 
de geografische verspreiding en de mate van ondersteuning. 

Probleem is momenteel (nog) dat de netwerken vrijwel niet onderling verbonden zijn. 
Daarom moeten beide communicatiepartners over een aansluiting beschikken. Indien 
nu verschillende toeleveranciers of afnemers verschillende netwerk~sluitingen heb
ben, is men vaak verplicht aan te sluiten op verschillende netwerken. 

De keuze, welke netwerkdienst te nemen, zal in overleg met de partner plaats moeten 
vinden. Inschakeling van een VAN hangt af van de afweging van kosten/baten, het 
aantal (potentiële) partners die reeds aangesloten zijn bij een bepaalde VAN, de aan
geboden (internationale) service en het nut van de extradiensten die VANS aanbie
den. 

Datum: Lokatie: 
(eigen organisatie) (partner) 

Aanwezigen: 
Automatisering: 
Netwerkdeskundigen: 

Externe VAN: 
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Checklist: 
• Is een keuze gemaakt voor (een) bepaalde netwerkdiensten?; 
• Zijn de aansluitmogelijkheden (communicatieprotocollen) geïnventariseerd en is 

een definitieve oplossing geselecteerd?; 
• Is een aansluiting gerealiseerd met de geselecteerde netwerken?; 
• Zijn de (kies)nummer(s) en passwords bekend bij de betrokkenen?; 
• Is deze aansluiting getest met een externe partner? 
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Stap 5: Installatie van technische faciliteiten en integratie van berichten 

In deze stap wordt tenminste de vertaalsoftware geïnstalleerd voor de geselecteerde 
EDI-berichten en de communicatie verbinding getest. Het belangrijkste gedeelte van 
deze stap is de integratie vandeEDI-berichten met de interne computerapplicatie(s). 
Alleen dan is er sprake van daadwerkelijke 'system-to-system' -communicatie. 
Voor deze integratie is het nodig dat de gegevens voor deEDI-berichten uit de inter
ne computerapplicatie(s) (bijvoorbeeld ordersysteem, produktieplanning, financiële 
administratie) gehaald worden. Vervolgens moeten deze gegevens van de verschillen
de computerapplicatie(s) verzameld en eventueel aangepast worden, zodat ze uitein
delijk geschikt zijn als invoer voor de vertaalsoftware. 
Omgekeerd, dat wil zeggen deEDI-berichten die door de partner verstuurd worden, 
moeten nadat ze door de vertaalsoftware verwerkt zijn, eventueel verder worden aan
gepast, en vervolgens gedistribueerd worden naar de verschillende interne compu
terapplicaties. V oor deze taken zijn (nog) geen softwarepakketten beschikbaar. 
Kortom, de volgende onderdelen worden getest: 
• de communicatie, of de berichten door beide partners respectievelijk verzonden of 

ontvangen kunnen worden; 
• de aanpassingen van de applicaties; hiervoor kan tussen de partners een set testge

gevens worden afgesproken; 
• de vertaling van EDI-berichten naar applicatiegegevens en vice versa. 

Datum: 

Aanwezigen: 
Material Management/ 
Fysieke distributie: 
lnkoopN erkoop: 
Automatisering: 

Lokatie: 
(eigen organisatie) 

Extern Softwarehou se: ............... . 
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Checklist: 
• De datacommunicatie-verbinding is geïnstalleerd en technisch getest?; 
• Kan het EDI-bericht gegenereerd dan wel verwerkt worden in de interne compu

terapplicaties, zonder vertaalproblemen of menselijke interactie?; 
• Worden alle noodzakelijke gegevens respectievelijk overgezonden of ontvangen 

in de interne computerapplicaties?; 
• Zijn de organisatorische veranderingen met betrekking tot verantwoordelijkheden 

en procedures voorbereid en beschreven? 
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Stap 6: Test 

De volgende doelstellingen worden nagestreefd bij een pilot: 
• Wederzijdse controle of de berichten juist gespecificeerd en foutloos overgezon

den worden; 
• Controle of de berichten op correcte wijze verwerkt worden door de systemen van 

de eigen organisatie als wel bij de partner; 
• Het onderkennen van problemen bij de gehele procedure, zowel organisatorisch 

als technisch. 

De testfase zal verschillende berichtuitwisselingen omvatten. Tijdens deze fase dient 
naast de elektronische berichtuitwisseling met EDIFACT-berichten ook de gewone 
papieren informatie-uitwisseling plaatsvinden, het zogenoemde schaduwdraaien. 
Daardoor kan men eenvoudig fouten signaleren. In het bijzonder op organisatorisch 
gebied zal sprake zijn een 'intensive care'- periode: gecontroleerd moet worden of or
ganisatorisch alles correct verloopt, inclusief de noodprocedures. 
Aan het einde van de testfase moet een evaluatie plaatsvinden, waarbij gesignaleerde 
problemen opgelost worden en eventuele eerdere afspraken (vastgelegd in de Inten
tieverklaring) worden herzien. Nadat alle partijen akkoord zijn met de herziene af
spraken en de berichtuitwisseling zonder problemen verloopt kan de papieren uitwis
seling stopgezet worden. 
De elektronische berichtuitwisseling wordt dan bedrijfspraktijk 
Een en ander moet formeel worden vastgelegd in een zogenaamd Interchange Agree
ment; dit document wordt in de volgende stap behandeld. 

Datum: 

Aanwezigen: 
Material Management/ 
Fysieke distributie: 
InkoopN erkoop: 
Automatisering: 

Lokatie: 
(eigen organisatie) 

Extern Softwarehou se: .............. . 
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Checklist: 
• Is een fasering gemaakt en doelstellingen geformuleerd voor de test?; 
• Zijn de betrokken personeelsleden opgeleid?; 
• Zijn alle bij deze test betrokken personeelsleden en afdelingen ingelicht over 

doel, inhoud en tijdsduur van de test?; 
• Is de datacommunicatieverbinding getest?; 
• Is de (vertaal)software voor het betreffende bericht ingebracht en de vertaling 

naar de interne in-house file gemaakt? Is een en ander getest?; 
• Zijn procedures gemaakt over zaken als wie het initiatief neemt tot communicatie, 

met welke frequentie welke berichten verzonden worden, op welke tijdstippen, 
wanneer verwerking moet plaatsvinden, etc.?; 

• Zijn afspraken gemaakt wat gebeurt in geval van fouten, wals het niet versturen 
van de EO I-berichten of te vaak versturen van EDI-berichten?; 

• Zijn de passwords en beveiligingsprocedures op doelmatigheid getest?; 
• Zijn het netwerkadres en de specificaties van het bericht voor de betreffende part

ner opgenomen in de EO I-software?; 
• Zijn afspraken gemaakt over juridische aspecten, e.d.?; 
• Kan de specificatie van het bericht zonder problemen en menselijke interactie 

verzonden worden naar de partner?; 
• Hebben verscheidene berichtuitwisselingen plaatsgevonden?; 
• Zijn de manuele en automatische procedures vergeleken?; 
• Is een kosten/baten-analyse gemaakt?; 
• Zijn alle problemen die tijdens de test optraden opgelost?; 
• Zijn de 'wijze lessen' geïnventariseerd en is een evaluatierapport opgesteld? 
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Stap 7: Juridische aspecten 

De rechtsgeldigheid van elektronische berichten is momenteel nog niet in de wet ge
regeld. In het geval dat bijvoorbeeld bepaalde bestellingen onjuist c.q. niet/wel ont
vangen zijn, kunnen elektronische berichten in strikte zin geen waterdicht bewijs vor
men. In de rechtspraktijk accepteert men meestal elektronische berichten als bewijs, 
indien aan de elektronische uitwisseling een overeenkomst ten grondslag ligt. Tevens 
moet elk verzonden bericht door de partner bevestigd worden; alle berichten moeten 
tenslotte door beide partners (in digitale vorm) bewaard worden. 
Indien de in te voeren EDI-berichten van belang zijn voor de fiscale afhandeling, is 
het goed van te voren de belastingdienst in kennis te stellen en om toestemming te 
vragen. 
Voordat elektronische berichtuitwisseling bedrijfspraktijk wordt, is het afsluiten van 
een interchange agreement gewenst. Dan kan ook de papieren documentenstroom 
worden stopgezet. 
Het is goed in het Interchange Agreement zaken als: 
• berichtenscenario en samenhang met werkwijze; 
• berichtdefinitie van de gebruikte berichten en de daaraan verbonden juridische 

rechten en plichten (van bijvoorbeeld een orderbericht); 
• tijdstip van uiterlijke verzending van (bepaalde) berichten; 
• afspraken over geheimhouding en noodprocedures. 

Een voorbeeld van een Interchange Agreement is bijvoorbeeld te vinden in Ediforum 
(1992). 

Datum: Lokatie: 
(eigen organisatie) (partner) 

Aanwezigen: 
Juridische zaken: 
InkoopNerkoop: 
Management: 
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Checklist: 
• Is de test goed verlopen en zijn eventuele problemen verholpen?; 
• Zijn beide partners bereid de papieren documentenstroom te stoppen en daarvoor 

in de plaatsdeEDI-berichten te accepteren?; 
• Erkennen alle betrokken partijen de rechtsgeldigheid van de EDI-berichten en is 

zonodig contact opgenomen met de fiscale dienst?; 
• Hebben alle betrokken partijen het Interchange Agreement ondertekend? 

Samenvatting 
In deze appendix zijn de verschillende stappen doorlopen, die gevolgd moeten wor
den bij een EDI-implementatie. Het is als het ware de afsluiting van de eerste fase 
van het invoeringstraject. Technisch gezien is de 'EDI-materie' onder de knie. Ook 
hebben verschillende functionarissen veel meer gevoel en inzicht wat EDI nu kan 
gaan betekenen. Wellicht leidt dit tot het aanpassen van het EDI-plan. Uiteraard zal 
ook verslag worden uitgebracht aan het management. Deze zal op grond hiervan een 
definitieve beslissing nemen en de richting (welke berichten en partners) en intensi
teit van verdere implementatie aanduiden. Immers, na deze eerste fase volgt een 
tweede fase, waarin de implementatie met andere bedrijven en de implementatie van 
andere EDI-berichten op het programma staat. 

Nadat de verschillendeEDI-berichten met de belangrijkste partners zijn ingevoerd, 
zal EDI tot de alledaagse bedrijfspraktijk behoren. Er ontstaat dan een EDI-infra
structuur, identiek aan bijvoorbeeld de telefoon-infrastructuur. Het is een onmisbaar 
deel in de communicatie met derden. Dit houdt in, dat de EDI-infrastructuur altijd 
operationeel moet zijn, immers, bij uitval stopt in feite het bedrijfsproces: bestellin
gen kunnen niet meer ontvangen worden, orders en factuur kunnen niet verzonden 
worden. 
Het beheer van deze infrastructuur is gedelegeerd bij enkele functionarissen. Er zul
len verschillende nieuwe beheersfunkties onstaan, zoals voor het beheer van de gege
vens en berichten, en voor het beheer van het bedrijfsnetwerk en de koppelingen met 
externe technische netwerken (VANS, PTD. Tevens zullen er blauwdrukken ont
staan over de wijze van ontwikkeling van applicaties en de aansluiting op het net
werk. 
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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Externe logistieke integratie en EDI 

naar meerniveau-afstemming tussen toeleverancier en afnemer 

van 

Coen Kreuwels 

Eindhoven, 7 juni 1994 



I 

Meerniveau-afstemming tussen afnemer en toeleverancier maakt vaak 
reductie van levertijd mogelijk zonder extra investeringen in voorraden. 
(Bron: dit proefschrift, hoofdstuk 5) 

II 

Toepassing van meerniveau-afstemming kan leiden tot lagere veiligheden in 
de keten en kan daarom gezien worden als een onderdeel van de 'lean 
production• filosofie. 
(Bron: dit proefschrift, hoofdstuk 5) 

III 

De gangbare produktiebesturingssystemen ondersteunen meerniveau
afstemming niet. 
(Bron: dit proefschrift, hoofdstuk 2 en 6) 

IV 

De strategische voordelen van EDI zijn niet het gevolg van automatisering 
van documenten maar van een nieuwe inrichting van de processen en hun 
besturing ('process re-design'). 
(Bron: dit proefschrift, hoofdstuk 4) 

V 

Het letterlijk vervangen van documenten door EDI-berichten leidt tot meer 
problemen dan voordelen. 
(Bron: dit proefschrift, hoofdstuk 8) 



VI 

De diepere oorzaken van problemen bij invoering van EDI zijn niet zozeer 
de techniek of de standaardisatie maar het ontbreken van menselijke 
interactie die vóór invoering van EDI de verschillen tussen de werkelijkheid 
en de computer-applicatie ophief. 
(Bron: dit proefschrift, hoofdstuk 8) 

VII 

De ontwikkeling van informatiesystemen moet meer gebaseerd zijn op 
communicatie en afstemming met externe informatiesystemen. 

VIII 

Het ter beschikking komen van EDI-berichtenscenarios in plaats van 
individuele berichten bevestigt de juistheid van de vorige stelling. 

IX 

De term produktfamilie is niet geschikt bij meerniveau-afstemming in 
Nederland, omdat het gemiddeld aantal kinderen per familie slechts twee 
bedraagt. 

x 

Lid zijn van een promovendi-dispuut - zoals het E-Dispuut - zou verplicht 
moeten worden. 



XI 

Er is sprake van een dubieuze promotie als men niet meer promoveert om 
te kunnen leven, maar leeft om te kunnen promoveren. 

XII 

Met meerniveau-afstemming rou de kabinetsformatie een kortere doorloop
tijd hebben. 



Externe logistieke integratie en EDI: naar meerniveau-afstemming tussen
toeleverancier en atnemer gaat over de wijze van samenwerking tussen een

industriële toeleverancier en een industriële atnemer, gericht op het verbeteren
van de gezamenhijke logistieke prestatie. Deze wijze van samenwerken wordt

ook wel aangeduid met de term externe logistieke integratie.
In dit boek wordt het concept meerniveau-afstemming geIntroduceerd als een

vorm van externe logistieke integratie en process redesign.

Bij de traditionele samenwerking plaatst de afnemer orders bij een
toeleverancier. Elke order heeft betrekking op slechts één produkt en is volledig
gespecificeerd. Alle communicatie (voorspellingen afgeven, bestellen, leveren,
factureren, betalen) concentreert zich op deze orders. Diezelfde orders kunnen

echter ook in verschillende stappen gedetailleerd worden: de afnemer geeft
eerst aan hoeveel hij van een bepaalde groep (produktfamilie) van

componenten zou willen hebben; in de daarop volgende tijdsperiode worden de
verschillende gewenste typen van de betreffende produktfamilie

gespecificeerd; tenslotte wordt de precieze leverdatum, het Ievertijdstip en de
Ieverplaats vastgelegd. De toeleverancier gebruikt deze gegegevens op

verschillende aggregatienivaus van zijn produktiebeheersing. Deze getrapte
specificatie wordt in dit boek aangeduid met de term meerniveau-afstemming:

toeleverancier en atnemer stemmen hun plannen voor de verschillende
niveaus, op verschillende tijdstippen in het logistieke traject, op elkaar at.

In de praktijk blijkt dat de communicatie tussen toeleverancier en afnemer een
beperkende factor is bij het streven naar externe logistieke integratie in het

algemeen en meerniveau-afstemming in het bijzonder Een relatief nieuwe wijze
van communicatie, te weten Electronic Data Interchange (EDI), is onderzocht

als middel om het communicatieprobleem te verhelpen. EDI betekent het
rechtstreeks uitwisselen van gegevens tussen de computersystemen van

verschillende organisaties, in dit geval toeleverancier en afnemer. EDI maakt
het mogelijk om aan de hoge eisen te voldoen die externe logistieke integratie

stelt aan het volume, de betrouwbaarheid en de sneiheid van de
gegevensuitwisseling.
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