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Enterprise Resource Planning (ERPI-software dient te vaak als middel om de 

kwartaalcijfers geconsolideerd op te hoesten. Te veel administratie, te weinig een 

hulp bij de productie. De maakindustrie klaagt over te starre ERP-systemen die bo- 

vendien te weinig oog hebben voor onderlinge afstemming van producties en voor- 

raden in  steeds complexere ketens. 

Tekst Teus Molenaar Foto BMW 

b Het analistenbureau IDC heeft onderzoek gedaan naar de 
automatisering in de maakindustrie in twaalf landen, waar- 
onder de VS, Frankrijk, Duitsland, China en India. De uit- 
komst is dat de complexiteit voor dergelijke landen drama- 
tisch is gegroeid. Dat heeft niet alleen te maken met veran- 
derde marktomstandigheden, maar ook met operationele 
aspecten en ingewikkelder in elkaar stekende ERP-software. 
'Ik roep al jaren dat deze programmatuur veel te moeilijk is 
opgebouwd', zegt Hessel Visser, partner bij Cologic Process 
Improvement en docent Operations Management aan de 
Nyenrode Business Universiteit. 'in de jaren negentig was ik 
een roepende in de woestijn, maar ik merk nu dat de leveran- 
ciers van deze systemen langzaam aan het veranderen zijn. 
Dat moet ook wel als je zoveel ontevreden klanten hebt.' 
Terug naar de basis is Vissers idee. 'Niet steeds alle software 
maar verder uitbouwen. Zorg voor een goed basissysteem en 
breng functionaliteiten onder in aparte modules die als een 
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soort legoblokken zijn te gebruiken, zelfs binnen ketens. De 
software moet simpeler voor de eindgebruiker. Ik verwacht 
dat ERP niet meer alleen wordt gebruikt door degene die ach- 
ter het scherm zit, maar juist ook door de mensen op de 
werkvloer. Tenslotte wordt daar het geld verdiend. Dat kan 
bijvoorbeeld via de barcodescanners, bepaalde machinebestu- 
ring en/of iPads. Alles moet natuurlijk een keer financieel 
worden geconsolideerd, maar uiteindelijk gaat het erom dat 
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de mensen die het werk uitvoeren, worden ondersteund door 
de software. Liefst door de hele keten heen.' 

Trend 
Dat is wat IDC noemt: de noodzakelijke verschuiving van 
financial ERP naar operational ERP. Er zijn volgens Visser drie 
besturingsniveaus in een organisatie nodig om haar winstge- 
vend te maken. Het eerste niveau is het proces-level, waar je 
de operatie uitvoert. Het tweede niveau is de bedrijfslaag en 
ten slotte is er de ondememings- en supply chain-laag. 
Hij vertelt dat de time to market voor de maakindustrie van 
doorslaggevende betekenis wordt. Dat betekent nogal wat 
voor de supply chain, omdat alle onderlinge afhankelijkhe- 
den dan zo gesmeerd mogeïijk moeten lopen. 'Er is duidelijk 
een trend gaande van engineer to order naar confgure to 
order. Dan moet je ook heel snel productmodellen kunnen 
maken. Het belangrijkste hierbij is hergebruik van kennis. En 
dat gebeurt tegenwoordig steeds minder binnen de muren 
van één bedrijf. Een motor van een auto bijvoorbeeld wordt 
tegenwoordig op internationaal niveau ontwikkeld. Ook op 
dat niveau speelt de supply chain een belangrijke rol.' 

Visie en focus 
Visser is het eens met de opmerking van IDC dat een ver- 
schuiving nodig is van supply chain management naar supply 



chain execution. 'Bij management gaat het om het bedenken 
van de meest efficiënte concepten hoe een keten in elkaar 
hoort te steken, terwijl het bij execution er juist om gaat 
ervoor te zorgen dat alles zo goed en zo veel mogelijk geau- 

'Het belangrijkste is dat 

ondernemers eerst een visie 

en focus moeten ontwikkelen. 

Van daaruit moet je de 

organisatie vormgeven. ' 

tomatiseerd in elkaar steekt. Dan kom je toch weer op de 

werkvloer terecht; daar moet het gebeuren.' 

Onlangs, zo vertelt hij, is hij bezig geweest voorraadanalyses 

te maken voor een bedrijf. 'Dan zie je hoe moeiiijk dat is. 


Data zijn in verschillende formaten opgeslagen en niet met 
elkaar te verenigen, trends zijn er vaak moeilijk uit te halen. 
ERP-systemen zijn daar eigenlijk niet voor ontworpen. Daar 
is nog een slag te maken.' 
'Het belangrijkste is', aldus Visser, 'dat ondernemers eerst een 
visie en focus moeten ontwikkelen. Willen zij zich onder- 
scheiden door korte levertijden, lage voorraden of snelle res- 
ponse op marktveranderingen? Daar moeten zij een strategi- 
sche keuze maken. Van daaruit moet je de organisatie vorm- 
geven. We onderscheiden daarin vier aspecten. Allereerst de 
grondvorm (de inrichting van de processtappen), vervolgens 
de besturing (waar leg ik de voorraden neer, waar ligt het 
klantenorderontkoppelpunt (KOOP), wat ga ik push- en wat 
pull gestuurd doen?), welke informatie heb ik dan essentieel 
nodig? De laatste stap is de personele organisatie: wie ver- 
vult welke rol in de organisatie? En eigenlijk hoort tussen 
die twee laatste stappen nog de automatisering: In het boek 
Werken met logistiek (inmiddels een standaardwerk) gaan Vis- 
ser en co-auteur Ad van Goor hier uitvoerig op in. 
Wie dit goed voor elkaar heeft, weet ook meteen welke plek 
hij in de keten inneemt. Onderin het integraal logistiek con- 
cept, zoals Visser zijn model noemt, zitten de logistieke pres- 
tatie-indicatoren. En die moeten niet gaan over administra- 
tieve zaken, maar over wat de medewerkers moeten doen om 
de op bednjfsniveau gemaakte afspraken te halen. 'Toch zijn D 



al die cockpits of dashboards, of hoe ze ook heten, vooral Integraal logistiek concept 
gericht op de financieel directeur, niet op operations.' 

Ketendenken 
'De ERP-systemen moeten zo worden ingericht', aldus Visser, 
'dat je door de muren heen kunt breken. Zowel intern, waar 
afdelingen niet van elkaar weten wat ze doen, als extern bin- 
nen de hele keten.' In de retail is dit redelijk goed ingevuld, 
meent hij, omdat ze daar t e  maken hebben met grote volu- 
mes. Maar de maakindustrie blijft ver achter op dit vlak. Het 
komt nog t e  vaak voor dat barcodes van een leverancier niet 
aansluiten op het systeem dat een ontvangend bedrijf 
gebruikt. Het idee om af t e  kunnen zijn met alleen een bar- 
codelezer vindt door incompatibele systemen in de praktijk 
nog maar weinig toepassing.' 
Of neem voorraadbeheer. 'Laat een klant zijn eigen voorraad W- Loqistieke prestatie-indicatoren 

beheren door een leverancier. Een nuttig voorbeeld van 
ketendenken. Toch zijn de voorbeelden op één hand te  tel- Bron: Hessel Visser 
len. Ja, bij de leverancier van moeren, is dat wel goed gere- 
geld. Maar dan hebben we het weer over grote volumes. Hier 
zou ook bij andere leveranciers meer de nadruk op moeten ciers draaien. Pieter Leijten is verantwoordelijk voor de sup- 
komen te  liggen. Het verlicht de administratieve druk op ply chain bedrijfseenheid in EMEA bij Infor. Hij zegt dat een 
beide bedrijven in de keten.' laag nodig is waarop die vertaalslag wordt gemaakt van 

berichten die verschillende ERP-systemen met elkaar uitwis- 
Open standaarden selen. 'Dan kunnen partners in  de keten de data, die nodig 
Infor maakt ERP-systemen en oplossingen voor supply chains zijn om de keten goed aan te  sturen, met elkaar delen. Dat 
die soms ook bovenop de ERP-systemen van andere leveran- kan alleen als de betrokken bedrijfssystemen met open stan- 

daarden werken.' 
Eigenlijk een soort Enterprise Service Bus voor een groep 

Vier belangrijke IT-krachten bedrijven die in  eenzelfde keten werkzaam zijn. Infor heeft 
hiervoor ION (Intelligent Open Network) ontwikkeld. Dat is 

let IDC-rapport noemt vier IT-krachten die van belang zijn zo'n integratielaag. Infor-oplossingen die via ION samenwer- 
om de bedrijfsvoering te actualiseren: ken, zijn on premise en in de cloud te  gebruiken. 'En we heb- 
- Mobiliteit: de mogelijkheid om te kunnen werken, onge- ben klanten die een combinatie van beide hebben.' Overigens 
acht tijdstip, plaats en apparaat. Netwerk, apparaten, appli- gaat het hier niet om een middleware-oplossing; ION is een 
caties en beheer moeten hiervoor goed ingeregeld zijn. technologie om gegevens uit t e  wisselen, maar ook om analy- 

ses uit t e  voeren, workflows t e  ondersteunen en signalen af 
- Social business: het verstrekken van uitvoerige mogelijk- t e  geven als ingestelde drempelwaarden worden overschre- 
heden aan medewerkers om onderling samen te werken ven. De technologie is ook t e  gebruiken om systemen van 
via IT-diensten binnen of buiten de firewall van een organi- derden met Infor-producten te  koppelen. 
satie. Primair gericht op werknemers die geen klantcon- 
tact hebben, hoewel die niet is uitgesloten. Gemintegreerdeketens 

Het onderzoek van IDC is gefinancierd door Infor. Wij willen 
- Big data analytics: big data technologieën beschrijven toch regelmatig laten toetsen in de praktijk of onze ideeën 
een nieuwe generatie technieken en architecturen die en strategie aansluiten bij de behoeften van de markt', ver- 
bedoeld zijn om op een efficiënte manier waarde te ont- klaart Leijten. 'Het dient ook om onze plannen aan t e  scher- 
trekken aan grote hoeveelheden en variaties gegevens. Dit pen.' 
is mogelijk door razendsnelle vastlegging van data, ont- Bedrijven moeten slimmer en sneller gaan werken om in deze 
dekken van verbanden enlof analyse. Het verschil met economisch onzekere tijden het hoofd boven water t e  hou- 
business information 1811is de (nearl real-time afhande- den. De uitkomst dat de huidige ERP-systemen niet voldoen- 
ling van gegevens. Oof is niet vooraf vast te stellen waar- de inspelen op mobiliteit, het gebruik van sociale media, 
naar jazoekt. De analyse onthult antwoorden op niet supply chain execution, en big data analyses, heeft Leijten 
gestelde vragen. niet bevreemd. Wat ik nog een beetje mis, is de omslag van 

demand driven supply chains naar geïntegreerde ketens. Want 
- Cloud: om los te geraken van te technische aspecten van we zijn toch al een stapje verder. Niet alleen de vraag bepaalt 
cloud computing, heeft IDC de 'clouds-definitie opnieuw waar je iets gaat produceren. Er spelen veel meer zaken een 
gemunt. Bij de cloud draait het om consumenten- en rol: de beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van de grondstof- 
bedrijfsproducten, diensten en oplossingen die real-time fen, het afnamegebied, de brandstofprijzen, de aanwezigheid 
geleverd en geconsumeerd worden via internet. van gespecialiseerd personeel, noem maar op. Om een goede 

keuze te  maken waar je iets gaat maken, moet je al die zaken 
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'Zorg voor een goed basissysteem en breng functionaliteiten onder 


in aparte modules die als een soort  legoblokken zijn te gebruiken, 


zelfs binnen ketens. ' 

laten meewegen. En dat moet je samen met jouw partners in 
de keten doen om tot de vereiste fijnregeiing te  komen. In 
de voedingsmiddelenindustrie is men daar al vrij ver in. Maar 
in de maakindustrie ontbreekt dat nog.' 

Snellere-samenwerking 
Het heeft allerlei voordelen om binnen een bedrijf allemaal 
op een en dezelfde instantie van een ERF'-pakket t e  zitten. 
'Maar binnen een bedrijf ERF' uitrollen, duurt vaak jaren. 
Eerst ERP moeten standaardiseren als voorwaarde om keten- 
voordelen t e  behalen, is pure kapitaalvernietiging en sowieso 
niet mogeiijk binnen een keten die uit meerdere organisaties 
bestaat. Dat moet je niet willen. Daarom hebben wij die inte- 
gratielaag ontwikkeld. Die zorgt voor de afstemming van 

gegevens op elkaar. Dan kun je over de gehele keten plannen 
en kun je snel handelen bij ongeplande wijzigingen, mocht 
dat nodig zijn', aldus Leijten. 
Hij vertelt ook dat een regievoerend bedrijf binnen een keten 
zijnforecasts moet openstellen aan zijn partners, zodat die er 
hun mening op kunnen geven. 'Die zitten vaker dichter bij de 
markt en weten beter wat er speelt. Dan moet je ze de gele- 
genheid geven aanpassingen voor te  stellen. Meer en snellere 
samenwerking binnen de keten is nodig en je moet ERF'-syste- 
men hebben die dit ondersteunen.' Collabarativeforecastingis 
overigens geen onderdeel van de core ERF', maar meestal een 
aparte module die als legoblokje' is toe te  voegen. d 


