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Managen van de opleving 
's Werelds belangrijkste economiegn herstel- 

len van de recessie. De weg naar herstel is 

echter moeizaam en met vele potentiële 
I 

obstakels, zoals belastingverhogtngen of ' 

stijgende energieprijzen. 

Voor supply chaln managers is  planning 

In deze situatie moeilijk. De druk op de 
kosten blijft hoog en veel bedrijven hebben 

belangrijke kostenreductieplrog7amma's nog 

niet voltoold.Tegelijkertijd moeten bedrijven 

flexibel zijn om zo snel mogelijk te reageren 

op een opleving van de vraag. Dat is in het 

bijzonder lastig voor bedrijven waar net 

I grote voorraadreduc.ties hebben plaatsge- 

vonden en waar de keten bijna droogstaat. 

ld het ergste geval verlamt deze onzekerheid 

bedrfjven, vertragen ze kostenreductiepro- 
l / gramma's en weigeren ze te investeren in de 

benodigde capaciteit voor de opleving. En dit 

terwijl erveel is wat supply chain managers 

nU kunnen doen ter voorbereiding op deze 

opleving. We onderscheiden in het bijzonder 

drie elkaar aanvullende acties. 

1. Slimmer voorspellen 

Het upgraden van voorspellingstechnieken 

voor het tijdig identificeren van mogelijke 

verandering. Wanneer harde feiten over de 

markt ontbreken moet er zo goed mogelijk 

gebruik worden gemaakt van (imperfecte) 

{data)bronnen. Dit omvat het verzamelen 

De druk op de 
kosten blijft hoog 
en veel bedrijven 
hebben belangrijke 
kosten reductie- 
program ma's nog n iet 
voltooid 

en aan elkaar koppelen van een zo breed 

mogelijke range van beschikbare data en het 

komen tot gebalanceerde oordelen op basis 

van deze data. Bruikbare Tnformatie omvat 

brede macro-economische vraagvoorspel- 

lingen op mondiaal, regionaal en landniveau. 

Containertarieven en transportprijsindices 

kunnen bruikbare graadmeters zijn voor 

globale handelsvolumes. Industriebrede 

perspectieven kunnen komen van voorspel- 

lingen van handelsorganisaties en rapporten 

of bedrijvigheid op (vak)beunen. Daarnaast 

kan er naar concurrenten en leveranciers ge- 

keken worden, bijvoorbeeld naar de snelheid 

en aard waarmee nieuwe producten op de 

markt komen en het aantal fusies en overna- 

mes in de sector. Tot slot hebben de meeste 

bedrijven uitgebreide interne databronnen, 

bijvoorbeeld verkoopvoIumes, informatie 

van of over klanten en investeerders, en 

indicatoren over de korter termijn, zoals 

aanvullingen van voorraden. Deze informatie 

is erg waardevol maar soms verspreid over de 

gehele organisatie. 

Een formeel mechanisme om een brede 

range aan informatie te verzamelen is  een 

bruikbare tool. Sommige bedrijven doen dit 

door gebruik te maken van"inzichtcommic- 

siesl Deze crossfunctionele reams analyse- 

ren de informatie, ontwikkelen denkbare 

scenario's en ontwikkelen plannen om hierop 

te reageren. Voor een maximale bijdrage be- 

schrkken de teams ookover de mogelijkheid 

om capaciteit direct te  alloceren enlof acties 

in gang te zetten of te beëindigen. 

2. Gezondheidscheck sttategy 

Een belangrijk risico dat bedrijven lopen 

wanneer de vraag aantrekt is dat de kosten- 

besparende maatregelen in de srrpply chain 

het vermogen om (snel) re herstellen kan 

belemmeren. Bedrijven kunnen zich hiervoor 

beschermen door alle kostenbesparende pro- 

jecten re evalueren en daarvan vast te stellen 

welke (waarschijnlijk) een onomkeerbaar 

effect hebben op de capaciteit. 

Dit kan gedaan worden door van elk project 

de verwachte kostenbesparing uFt te zetten 

tegen de tijd die n o d i ~  is om de capaciteit 

weer op te bouwen. Projecten kunnen con- 

form planning worden uitgevoerd wanneer 

maatregelen snel kunnen worden terugge- 

draaid. Duurt dit langer, dan hangt de beslis- 

sing om door gaan af van de hoogte van 

besparing en de daarmee gepaard gaande 

risico's. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld door- 

gaan met de consolidatie van twee regionale 

distributiecentra, met grote besparing als 

gevolg met het risico op gereduceerde reac- 

tiesnelheid in éen regio, maar een geplande 

personeelsreductie bij de afdeling plan- 

ning uitstellen omdat de moeilijkheid van 
heropbouw opweegt tegen de relatief Tage 
kostenbesparing. 

3. Operationele fitheid 
Bedrijven kunnen zich tot slot voorbereiden 

door zich te richten op de vaardfgheden die 

nodig zijn ten tijde van de opleving. Voor 

grote strategische wijzigingen zal geen tijd 

zFjn. In plaats daarvan moeten bedrijven 

gebruikmaken van de periode met lage vraag 

om mensen en middelen eficient en effectief 

in t e  zetten om daarmee snel op een toene- 

mende vraag in te kunnen spelen. Dit omvat 

lean (supply chain) processen, optimale inzet 

van productie- en logistieke middelen, hel- 

dere informatievoorziening en een effectieve 

klantservlce. Het goede nleuws hiervan Is dat 

dit vermogen de supply chain manager in 

staat stelt liet maximale uit z'n organisatie te 

halen, ook als moeilijke tijden weer aanbre- 

ken. Dit maakt operational excellence tot een 

gewenst doel, ongeacht de economische 

tijden. 
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