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Werkt u aan het verbeteren van supply chain 
management in uw organisatie? Het in kaart 
brengen van uw processen is een betaalbare 
manier om enorme vooruitgang te boeken.

Het in kaart brengen van de Supply Chain 
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EENVOUDIG GEZEGD

Het is van cruciaal belang om toekomstgericht te werken en problemen 
te voorspellen voordat ze optreden. Het doorgronden en optimaliseren van 
onze toeleveringsketen helpt.

Er is sprake van een zich ontwikkelende, grootschalige 

verschuiving: u werkt in een wereld waarin de supply chain 

goederen en diensten beheert die niet zijn opgeslagen 

in een distributiecentrum, maar die continu onderweg 

zijn. Hiervoor zijn volledig vernieuwde visibilitysystemen, 

synchronisatietechnieken en het allerbelangrijkst 

managementvaardigheden vereist.

Supply chain value mapping  definieert hoe de gewenste 

resultaten kunnen worden bereikt voor een supply chain. 

Dit overzicht bevat vaak een analyse van productie, de 

herkomst van grondstoffen, compliance en standaardisering 

van leveranciers, transport en de financiële aspecten die 

winstgevendheid (bijvoorbeeld kapitaal en het gebruik van 

vaste activa, betalingstermijnen, beschikbare voorraad in dagen 

en de cash-to-cash-conversiecyclus). Kortom, elk belangrijke 

bedrijfsonderdeel en elk proces moet worden geanalyseerd. 

Deze analyse begint met een brainstormsessie waarbij alle 

besluitvormers uit de organisatie aanwezig zijn. Zo dient 

de financiële besluitvormer aanwezig te zijn (bijvoorbeeld 

de CFO of de controller) om een baseline te bespreken van 

financiële informatie welke van belang is voor aandeelhouders. 

Veranderingen in de supply chain dienen positieve gevolgen 

te hebben voor de kosten van verkochte goederen, 

lopende transacties, betalingstermijnen, de verhouding 

tussen voorraadverloop en exploitatie en uiteindelijk de 

winstgevendheid van een bedrijf.

Supply chains blijven zich ontwikkelen, 
maar winstgevendheid is zonder kennis moeilijk te realiseren.
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“Veranderingen zijn noodzakelijk. Verandering 
is een proces, net zoals productie een proces 
is, of het groeien van een gewas. Hoe de 
verandering moet plaatsvinden is het probleem.

W. Edwards Deming, Amerikaanse statisticus, professor, 
auteur, spreker en adviseur
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"De door UPS gebruikte modellering beoordeelt de vele variabelen waaruit uw 
supply chain bestaat. Maar onze experts kunnen meer dan dit: ze kunnen u helpen 
bij het opbouwen van een flexibele supply chain die uw omzet en winst verhoogt."

Tom Page, Director for International Regions, UPS, Customer Solutions, heeft zijn meer dan 30 jaar 
ervaring in globale logistiek gebruikt om bedrijven te helpen met het realiseren van hun doelstellingen.

Supply chain mapping is de eerste stap bij het opzetten van 
een resultaatgerichte supply chain. In het proces worden 
de veranderingen vastgesteld waarmee een organisatie zich 
kan onderscheiden van haar concurrenten, waarmee aan 
klanten een gunstig waardevoorstel kan worden gedaan, 
waarmee interne kosten worden verlaagd en waarmee de 
winstgevendheid wordt bevorderd. 

Uw supply chain wordt eerst op basisniveau in kaart 
gebracht: de reeks stappen en personen die betrokken zijn 
bij elke fase van uw operatie. Het overzicht bestaat uit uw 
leveranciers en hun inkoop van materialen en arbeid en 
loopt via uw distributienetwerk helemaal door tot aan de 
uiteindelijke klanten. 

Een basistechniek van toeleveringsketenbeheer, die maar 
door weinig bedrijven wordt gebruikt, is het in kaart 
brengen en op papier zetten van de supply chain en 
productieprocessen. Er ontstaan vaak problemen in de 
supply chain als een bedrijf groeit. 

Door uw bedrijfsactiviteiten op papier te zetten, of door 
hierover te brainstormen, kunt u uw problemen visualiseren 
en beter begrijpen. Als iedereen betrokken is bij het 
proces, dan kunnen probleemgebieden gemakkelijker 
worden bepaald en kan de hoeveelheid verspilling worden 
teruggedrongen.

Supply chain mapping is uw sleutel tot verbeteringen.
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Bij supply chain mapping draait het feitelijk om het zoeken naar nieuwe kansen om deze ketens te 
verbeteren. U begint samen met UPS aan een op samenwerking gericht proces waarbij onze expertise 
en uw supply chain aan elkaar worden gekoppeld. Ons doel is om u te helpen met het verlagen van uw 
kosten, het verbeteren van uw dienstverlening of het oplossen van specifieke problemen.

Met behulp van deze verkenning ontdekken onze getrainde logistieke experts gemakkelijke 
oplossingen die onmiddellijk kunnen worden geïmplementeerd. Ook initiatieven voor de langere 
termijn en die aansluiten op uw overkoepelende globale supply chain kunnen worden vastgesteld. 
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Door processen in kaart te brengen beschikt u over een visualisatie van alle stappen die 

noodzakelijk zijn voor het kopen en produceren van materialen, het leveren van een product 

en het begrijpen van potentiële problemen. Net als bij gewone overzichten, heeft uw 

procesontwerp een begin- en eindpunt. Ook zijn er verschillende secties die de diverse fasen van 

het proces aanduiden. Dit zijn de basisstappen voor het maken van een dergelijk overzicht:

Voeg uw leveranciers toe.

Wat moet er gebeuren om artikelen te kopen en te ontvangen? Belangrijke informatie, zoals 

doorlooptijden en minimale voorraadafnames, moeten worden toegevoegd. Als er in het 

verleden problemen zijn opgetreden (late leveringen, onjuiste leveringen, enz.), dan worden die 

ook aan het overzicht toegevoegd. Hierdoor weet u beter waarmee u wordt geconfronteerd en 

hoe problemen in de toekomst kunnen worden vermeden.

Vergeet ook niet de ontvangstzijde.

Zijn er problemen die kunnen ontstaan bij het ontvangen van de bestelde goederen? U hebt 

wellicht vastgesteld dat verkeerde bestellingen bij een bepaalde leverancier vaak voorkomen: 

daarom moet u ervoor zorgen dat uw ontvangstafdeling over een proces beschikt om de 

bestelling te controleren voordat de vrachtwagen van de leverancier het magazijn verlaat.

Waar gaan de eindproducten naartoe?

Geeft u veel geld uit aan het verplaatsen van uw voorraad? Wordt uw halffabrikaat of 

eindproduct naar een bepaalde plek verplaatst, om vervolgens de volgende dag weer 

teruggeplaatst te worden? Als deze processen in kaart worden gebracht, dan kunt u beter 

zien waar tijd en energie worden verspild. Onthoud: als er sprake is van verspilling, dan is  

er sprake van geldverlies.

Leer uw supply chain door en door te kennen.
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Vervolg het in kaart brengen van de processen binnen uw 
eigen organisatie. Zodra u dit op papier hebt gezet, ziet u het 
proces als geheel. Nu vraagt u uw werknemers om feedback. 
Zij merken wellicht ontbrekende items op, of hebben tips om 
het proces te verbeteren.

Uw procesoverzicht maakt uw complexe systemen zichtbaar, 
zodat onze experts kunnen laten zien of waarde kan worden 
toegevoegd, of waar er sprake is van overbodige activiteiten.

U en uw experts van UPS beginnen de procesanalyse door 
tijd, kosten, bedrijfsmiddelen en personen te onderzoeken die 
bij elke processtap betrokken zijn. Het doel is om…

Processen en stappen te vinden die geen waarde toevoegen.

De stappen te vinden die het meeste tijd kosten en die het 
meeste beslag leggen op de bedrijfsmiddelen.

Processen te vinden die te lang duren of waarvoor de 
benodigde tijd zeer uiteenloopt.

Vertragingen en andere knelpunten te vinden.

De toegevoegde waarde in te schatten van elke stap, en 
om een kosten-batenanalyse uit te voeren.

Na te denken over de oorzaken van problemen en over 
hoe specifieke activiteiten of processen kunnen worden 
verbeterd.

In de praktijk
Customer Solutions heeft experts getraind om u te helpen met het brainstormen 
over elk aspect van uw supply chain: van het vinden van grondstoffen tot productie, 
distributie en gebruik door uw klanten.

Met supply chain en process mapping slaat u de weg in 
naar verbeteringen, winst en concurrerend vermogen.



U kunt het overzicht ook gebruiken om fouten op te sporen. 
Probeer de volgorde van processen op papier aan te passen om 
te kijken of toekomstige resultaten kunnen worden berekend 
en geanticipeerd. Dit overzicht dient alle probleemgebieden 
te bevatten die als team moeten worden benaderd. Zodoende 
wordt het gemakkelijker om dergelijke kwesties te vinden en 
weg te nemen. 

In tegenstelling tot fabrieken, waar in geplande diensten wordt 
gewerkt, zijn er in een supply chain nooit onderbrekingen. Ze 
zijn altijd in beweging: vanuit meerdere richtingen worden 
grondstoffen gewonnen, waarna deze vervoerd worden naar 
fabrieken, die vervolgens hiervan producten maken en deze 
producten op markten aanbieden, waar klanten ze kopen, 
consumeren, terugsturen en weggooien. De supply chain 
begint met het idee voor een product en stopt aan het einde 
van de levenscyclus van het product.

Onthoud: maakt een visueel overzicht van uw 
bedrijfsactiviteiten om deze in kaart te brengen. Dit is een 
geweldige manier om uw processen te verbeteren, de waarde 
voor uw aandeelhouders te vergroten en uw doelstellingen te 
verwezenlijken.

Profiteer van een efficiënte supply chain.

Eenvoudig gezegd
Supply chains ontwikkelen en veranderen onophoudelijk, omdat de concurrentie constant 
wijzigt. Het vermogen om op proactieve wijze supply chains te ontwerpen en aan te 
passen leidt tot een concurrentievoordeel.
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