
 

 

 

 

 

 

 

Logistiek 
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Succes met leren 
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we 
dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste 
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door 
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.  

 
Geld verdienen?  
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar 
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende 
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk briljant 
is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s 
 

 
 
 



Logistiek  

Hoofdstuk 1 

 
Logistiek is het regelen van de goederenstroom vanaf het moment dat de grondstoffen worden 
gekocht bij de leverancier tot aan de levering van het product aan de klant (en soms zelfs weer retour) 
Definitie logistiek boek: logistiek is de organisatie, de planning en de besturing van de goederenstroom 
vanaf de ontwikkeling, inkoop, via productie, distributie en service naar de eindafnemers met als doel 
tegen lage kosten en een beheerst kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de klant. 
Logistiek is onderdeel van de primaire activiteiten in een bedrijf. Logistiek creëert waarde, maar leidt 
ook tot kosten. Het goed regelen van logistiek is belangrijk voor de winstgevendheid van een bedrijf.  
Primaire activiteiten bedrijf: 

- Inkomende goederenstroom (activiteiten voor het ontvangen, opslaan en verdelen van 
grondstoffen en onderdelen die van leveranciers komen) 

- Operaties ( transformeren van grondstoffen in onderdelen) 
- Uitgaande goederenstroom ( opslaan, verzamelen en transporteren van uiteindelijke product 

naar klanten) 
- Verkoop&marketing  maken (potentiele) klanten bewust van producten en stimuleert hen tot 

aankoop. 
- Service (alle activiteiten die waarde van een product verhogen (installeren, repareren en 

opleiden mensen) 
  



 

 
Porter onderscheidt nog 4 andere activiteiten: 

- Inkoop: verwerven van materialen en middelen bij leveranciers 
- Technologische ontwikkelingen: bedenken van nieuwe technologie voor producten en 

processen.  
- Personeelsmanagement: werven, opleiden, ontwikkelen en belonen van medewerkers 
- Infrastructuur : planning, financiering, kwaliteitscontrole en informatiemanagement  

 
Logistiek: goederenstroom binnen bedrijf 
Supply chain management of ketenlogistiek: goederenstroom over diverse bedrijven 
 
Zand tot klant of van korrel tot borrel. 
  



 
 

- Inkooplogistiek(inkomende goederenstroom): beheersen goederenstroom vanaf producenten 

van grondstoffen en onderdelen tot aan het begin van het productieproces 

- Productielogistiek (onderdeel operaties): activiteiten om de grondstoffen- en 

onderdelenstromen naar en door het productieproces te voeren. En benutting 

productieapparaat 

- Distributielogistiek (uitgaande goederenstroom), goederenstromen tussen producnten en 

klanten, uiteindelijke product op juiste plaats, juiste tijdstip, juiste kwaliteit aanwezig is bij de 

klanten 

- Retourlogistiek (onderdeel service) gaat over retoursystemen voor hergebruik materialen en 

producten en voor reparaties  

Drie belangrijke stromen logistiek: 
- Goederenstroom 
- Informatiestroom 
- Geldstroom 

Goederenstroom 
Grondstoftransport naar fabriekopslag grondstoffen in magazijn(distributiecentrum) in fabriek 
verwerktmagazijn transport naar klant  klant 
Logistiek kan ook personenstroom zijn 
 
Informatiestroom 
Waar wanneer en hoe de goederen moeten worden geleverd 
 
Geldstroom 
Komt in beweging zodra de goederenstroom beweegt. Pas geld als is afgenomen en betaald 
 
  



Logistieke doelstellingen 
Effectief: 
Leveren van juiste externe logistieke prestaties. Voldoen aan verwachtingen klant, levertijd, installatie, 
afspraken nakomen, beschikbaarheid product in winkel, reactie op klantenvragen, wachttijd voor 
product, hoe lang het duurt om een product te repareren en info voorziening aan klanten. 
Efficiënt: 
Leveren van de juiste interne logistieke inspanningen. De moeite om door de klanten gewenste service 
te bereiken. Hoogte van voorraden, logistieke kosten in DC en transport. Investeringen en onverkochte 
voorraden.  
Kosten logistiek vaak meer dan 10% van de omzet en 20% van de waarde die een bedrijf toevoegt.  
 
Kosten winst en rendement  
Return on investment (ROI), rendement op investeringen van aandeelhouders is van groot belang.  

 
Dit schema geeft weer hoe bepaalde financiële grootheden in de resultatenrekening ende balans met 
elkaar samenhangen en resulteren in een return on investment  
 
ROI: Winst/Vermogen 
Veel bedrijven verminderen investeringen in logistiek om hun ROI te verbeteren. 
 
Verkoop, marketing en logistiek 
Logistiek is onderdeel van het 
instrument ‘plaats’ in de 
marketingmix. Dit omvat de 
activiteiten om het product of de 
dienst bij een consument of een 
zakelijke klant te brengen.  

- Distributiekanalen, 
dekking, assortiment, 
locatie, voorraad en 
transport.  

Commerciele distributie: de wijze 
waarop de klant de order kan 



plaatsen: in een winkel, telefoon of internet.  
Commercieel distributiekanalen zijn de toegang tot marksegmenten en nieuwe markten 
 
Logistieke vraagstukken: onderscheiden in strategische, tactische en operationale vraagstukken. 
Strategisch: vraagstukken van fundamentele aard, strategisch plan op lange termijn (meer dan 3 jaar) 
Detaillering strategische plan is tactische plan. 
Tactische beslissing: middellange termijn van circa 1 tot 3 jaar.  
Operationele is verdere detaillering van tactische plan. 
Kortetermijn tot max jaar.  
Logistieke vraagstukken worden onderscheiden naar strategische, tactische en operationele 
vraagstukken afhankelijk van de termijn waarvoor het bedrijf zich vastlegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logistieke trends: 



- Informatie en communicatietechnologie 
Door ICT innovatie veel mogelijkheden 

- Logistiek denkt wereldwijd 
Concurrenten over gehele wereld door vrijhandel, derugelering en harmonisatie  globalisering 
(wereldwijd werken) 

- Logistiek moet duurzaam en veilig zijn 
Relatieve belang van kosten om de goederen op de juiste plaats te brengen is toegenomen. 
Just-in-time-leveringen, nachtdistributie, e-commerce 

- Ontwikkeling in het logistieke denken van managers 
Gedachte over logistiek door managers: 

1. Functionele organisatie  
2. Geïntegreerd bedrijf 
3. Geïntegreerde logistieke keten 
4. Virtueel netwerk 

 
Functionele organisatie 
 Blz 24/25 
  



Hoofdstuk 2 

 
Logistiek concept 
Het logistieke concept bepaalt of de klanten tevreden zijn en het bepaalt de kosten voor meerdere 
jaren. 
 
Wordt naar gehele logistieke gekeken en niet naar individuele schakels in de goederenstroom. 
Logistiek concept is pas klaar als de kengetallen die zijn bepaald waarmee het management de 
kwaliteit van de logistieke prestaties kan volgen.  Alles moet dus goed op elkaar aansluiten 
 
Strategie en logistiek 
Goede logistiek ondersteunt strategie van bedrijf. Bedrijf bestaat uit business units, die hebben ieder 
een eigen strategie(philips: licht, consumentenproducten en medische systemen) (Blz 35,37) 
Van strategie naar concrete logistieke doelstellingen 
Externe logistieke prestaties zijn afgeleid van verwachtingen van klanten, concrete doelstellingen zijn 
bijvoorbeeld: 

- Betrouwbaarheid levering: 98 procent van de orders op tijd leveren. 
- Helpdesk: 95 procent van de binnenkomende telefoontjes moet binnen 1 minuut worden 

beantwoord. 
Interne logistieke voorbeelden doelstellingen: 

- Logistieke kosten mogen niet meer dan 6 procent van de omzet bedragen 
- Maximale voorraad van veel gevraagde producten is 2 weken, voor minder vaak gevraagde 

producten is dat 4 weken. 
Logistieke doelstellingen moeten afgeleid zijn van de bedrijfsstrategie en moeten SMART zijn.  
 
  



Structuur van de goederenstroom 
Alle keuzes over de goederenstroom hebben direct grote gevolgen voor de kosten van het bedrijf. Dit 
zijn keuzes die het bedrijf bovendien niet zomaar kan veranderen.  
3 bouwstenen: 

- Tranformatie (verandering goederen wat betreft materie en functionaliteit)= productie 
- Stabilisatie (verandering van tijd)= opslag 
- Translatie (verandering van plaats)= transport 

op basis van deze bouwstenen maakt bedrijf een goederenstroom. 
 
Logistieke planning en besturing  
Deming regelkring 

 
Plan 
Beleid en planning. Beleid resulteert in basisregels, normen en doelstellingen (bijv 98% van orders op 
tijd). Planning leidt tot operationele planningsbeslissingen over de te verrichten activiteiten en de 
afstemming van die activiteiten. 
Do 
De medewerkers nemen de planning van operationele beslissingen over tot de concrete uitvoering. 
Check en act 
Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat ze niet volgens planning verlopen of niet te geplande 
resultaten. Dan bijsturen om de gestelde doelen alsnog te realiseren. 
 
Perfect preperation prevents poor performance. Alles in logistiek staat of valt met planning en 
besturing 
 
Logistieke ICT 
Er is veel info nodig voor logistiek, informatiesuperioriteit = mate waarin info sneller kan worden 
verzameld is erg belangrijk.  
Meer samenwerking tussen leveranciers en afnemers betekent meer info uitwisseling, snelheid en 
nauwkeurigheid van communicatie, Logistieke ICT gaat ook over bedrijfsmuren heen. 
 
Logistieke organisatie  
Een tevreden klant vraagt toch vooral om betrokken medewerkers die de juiste beslissingen nemen. 
 
Logistieke kengetallen  
Meten=weten. Kengetallen ondersteunen en voorbereiden managementbeslissingen. Gegevens 
worden vergeleken met normen en doelstellingen. Kengetallen kunnen zowel externe prestaties van 
een bedrijf naar klanten toe worden gemeten als de interne inspanningen worden gevolgd. Partners in 
de logistieke keten moeten zelfde kengetallen gebruiken om elkaar juist te kunnen beoordelen.  
 
  



Hoofdstuk 3 bij logistiek draait het om de klant  
 
Klanttevredenheid= de mate waarin de logistieke prestaties voldoen aan de verwachtingen van de 
klant.  
Pas als het bedrijf weet wat zijn klanten willen kan het management de logistiek goed regelen. 
Als de markt verandert, veranderen mogelijke de verwachtingen van de klant.  
 
Verwachtingen klant 
Voordat de klant order plaatst moeten de volgende zaken duidelijk zijn: 

- De manier waarop het bedrijf het logistieke servicebeleid aan klanten duidelijk maakt 
- Het gemak waarmee de klant kan bestellen via een winkel, website, telefoon of orderformulier 
- Telefonische en elektronische bereikbaarheid 
- Hebben van keurmerk, bijv voor veilig betalen of ISO als kwaliteitsgarantie.  
- Info over voorraden, levertijden en assortiment 
- Snelheid waarmee klant offerte krijgt 
- Leveringscondities (wie betaalt transport bijv) 

Bij plaatsen order moeten de volgende zaken helder zijn: 
- Leverbetrouwbaarheid 
- Levert gevraagde hoeveelheid en wordt order compleet geleverd? 
- Kan bedrijf info geven over ordervoortgang 
- Administratieve procedures 
- Installatie 
- Verpakking 

Na levering zijn volgende zaken belangrijk: 
- Garantiebepalingen 
- Afhandeling klachten 
- Beschikbaarheid reserveonderdelen 
- Onderhoud producten 
- Afhandeling retouren  

Logistieke service is meer dan alleen maar op tijd en compleet leveren. Er komt veel bij kijken: voor, 
tijden en nadat de klant heeft besteld. 
 
  



Stappenplan logistiek servicebeleid  
De klant kan anders over de logistieke service denken dan je vermoedt. Je moet dus goed onderzoek 
doen naar wat verschillende klanten belangrijk vinden. 
Om de verwachtingen van bestaande te bepalen is er en stappenplan voor onderzoek naar logistieke 
service.  

Stap 1  Bepaal de karakteristieken van de klanten 

Stap 2  Bepaal de sleutelelementen van logistieke 
service 

Stap 3 Bepaal de belangrijkheid van logistieke service 
elementen 

Stap 4 Bepaal de positie tegenover concurrenten 

Stap 5 Segmenteer klanten naar logistieke 
product/marktsegmenten 

Stap 6  Voer het beleid in  

 
Stap 1 bepaal de karakteristieken van de klanten 
Leeftijdsopbouw in klantenbestand of soort koopsituatie. 3 voorbeelden: 

- Opbouw klantenbestand (verschil tussen vaste en eenmalige klanten) 
- Verheid van producten en aankooptijdstip (verse producten moeten op tijd beschikbaar zijn) 
- Ontwikkeling in denken over kerncompetenties (verschillende disciplines beoefenen) 

Stap 2 bepaal de sleutelelementen van logistieke service 
Eerst interne doorlichting, medewerkers staan dicht bij klant. Vervolgens een extern onderzoek, 
gesprekken met kleine groep klanten (oud, klein, recente klant etc). Nu heeft het management een 
beeld van sleutelelementen en knelpunten. (alternatief op interviews is workshops wat direct tot 
oplossing kan leiden) 
Stap 3 Bepaal de belangrijkheid van logistieke service-elementen  
Welke elementen vinden klanten echt belangrijk? Door onderzoek bij grote groep klanten  inzicht in 
belang dat klanten hechten aan logistieke service in relatie tot marketingmix instrumenten  
Stap 4 Bepaal de positie tegenover concurrenten  
Hoe beoordeeld klant logistieke service tegenover die van concurrenten (vaak stap 3 en 4 tegelijk) 
Stap 5 segmenteer klanten naar logistieke product/marktsegmenten  
Op basis van stap 1-5 onderzoek je of alle klanten zelfde serviceniveau vragen, zijn ze allemaal even 
gevoelig voor service en wat de servicewensen van de verschillende klantsegmenten zijn.  
 
  



Hoe kijkt de professionele inkoper naar een bedrijf 
Goed startpunt voor segmentatie van klanten en positionering van bedrijf, bij B2B. 

 
Leveranciers worden hierin gedeeld door klanten 
Invloed op financieel resultaat: 
Naarmate de financiele impact van product voor bedrijf groter is, vereist dit product of dienst meer 
aandacht van management. 
risico voor het bedrijf: 
Naarmate het risico groter is, is de kans op logistieke verstoring ook groter. Daarom rechtvaardigen 
deze producten en diensten ook meer aandacht van het management.  
 
Hefboomproducten 

- Kunnen van meerdere leveranciers worden betrokken en vormen hoog aandeel van totale 
inkoopwaarde.  

- Standaardkwaliteit 
- Lagere inkoopprijs grote invloed op kostprijs eindproduct 
- Stalen, grondstoffen, profielen  
- Laagste prijs  
- Logistieke service minder belangrijk en klant niet bereid hiervoor te betalen 

Strategische producten: 
- Van één enkele leverancier betrokken 
- Groot deel van kostprijs eindproduct 
- Bepalen concurrentiepositie van bedrijf 
- Motoren en bakken voor DAF  
- Logistieke service gericht op garanderen van levering en bereiken van laagst total cost of 

ownership 
- Nauwe logistieke samenwerking 
- Doel= creëren van wederzijdse betrokkenheid en delen risico’s en samen uitvoeren project om 

kosten te drukken etc. 
- Logistieke service per klant bepaald en goed met die klant afgestemd 

Routineproducten: 
- Eenvoudig ingekocht 
- Klein deel van totale inkopen 
- Ruime alternatieven voor levering 
- Grootste aantal producten: kantoorartikelen, schoonmaakproducten etc. 
- Vertegenwoordigen slechts 20% van inkoopwaarde maar vergen 80% van de tijd van inkopers 

vanwege grote aantal leveranciers en produten.  
- Logistieke service gericht op bestelgemak klant 

Bottleneckproducten: 
- Vertegenwoordige beperkt aandeel van inkoop 
- Geen of foutieve levering direct gevolgen voor kernactiviteiten 
- Sim kaarten voor mobiele telefonie 



- Logistieke service, bereid voor te betalen omdat Ordercompleetheid en leverbetrouwbaarheid 
erg belangrijk is 

 
De inkoopstrategie van B2B klanten bepaald hoe deze naar de logistieke service van hun leveranciers 
kijken. 
 
Stap 6 Voer het beleid in 
Logistiek servicebeleid per segment en communiceert dit naar de klanten.  
 
Een 100% kwaliteit van de logistieke service is een mooi streven. Maar het bedrijf moet wel zoeken 
naar een balans tussen kosten en opbrengsten voor elke klant. 
 
Logistiek en e-business en e commerce 
e-commerce is een goede manier om de logistieke service aan klanten te verbeteren. Het invoeren van 
e-commerce betekent wel dat het bedrijf eerst goed na moet denken over de klanten, de producten, 
de andere commerciële distributiekanalen en de eigen logistieke processen, 

- succesfactoren: lage prijzen, snelheid, gemak en een bij de klant passende logistieke service. 
- internetmanier leveren(direct, 24 uur per dag, zelfwerkzame klanten) 
- commercieel distributiekanaal: als website niet alleen info geeft maar ook mogelijkheid tot 

bestellen 
- logistieke processen: klant krijgt direct toegang tot logistieke processen van het bedrijf. Proces 

moet eenvoudig zijn zodat klant eenvoudig te bedienen is. 
- infosystemen:  systemen direct antwoord geven op vragen van de klant. 24/7 beschikbaar. 

 
  



Communiceren met klanten over logistiek 

 
 

Van vlinderdasmodel naar diamantmodel. 

(BLZ 64-66) 

Hoofdstuk 4 

Keuze voor logistiek die zich richt op kosten of op snelheid is afhankelijk van de producten die het 
bedrijf verkoopt. 

- Functionele producten 
Die basisbehoeften van klant/consument bevredigen(brood, melk, bouwmaterialen etc). vraag 
veranderd nauwelijks= stabiele voorspelbare vraag, lange lc en risico op onverkoopbare voorraden 
laag. Plc is lang maar winstmarges klein 

- Innovatieve producten 
Hoge marges, plc is kort, concurrentie immiteert met hoge marge graag en snel. Nvraag nauwelijks 
voorspelbaar. Innovatieve producten, hoge marge en onzekere vraag, vereisen andere logistiek dan 
fucntionele producten.  
 
Logistiek is niet one size fits all 
 
  



Een goedkope logistiek 

 
 

- Productie en distributiecapaciteit max benutten  verlagen voorraden= minimale kosten 
- Goedkoopste leveranciers/dienstverleners en produceert in verre oosten. 
- Vraagvoorspelling en plant/bestuurt activiteiten in detail en liefst ver vooruit om goede 

capicteitsplanning en scherpe inkoopafspraken te maken met leveranciers en logistieke 
dienstverleners= kosten reductie 

- Werkt nauw samen met afnemers, leveranciers en dienstverleners = lagere ketenlogistieke 
kosten en lagere ketenvoorraden 

- Langere levertijden en doorlooptijden accepteren als leveranciers dan lagere kosten hebben 
- Ontwikkelt producten compleet opniuew om aan lage kosten te voldoen 
-  

Begrippen: 
handling 
vendor managed inventories(VMI) voorraden laten beheren door leveranciers 
  



 
Snelle logistiek : innovatieve producten die snel op wisselende vraag moeten inspelen 

- Houdt buffercapaciteiten aan (geen nee verkioen) 

- Plant en herplant activiteiten in de logistieke keten met een hoge frequentie (soms elk uur 

opnieuw) 

- Legt voorraden op weldoordachte plekken in keten 

- De planning maken met klanten en leveranciers= collaborative planning. Bedrijven bundelen 

info om samen betere gezamenlijke planning te kunnen maken 

- Producten zijn opgebouwd uit modules. Productvernieuwing beperkt tot enkele modules en in 

laatste distributieschakels kan een product nog klantspecifiek in elkaar worden 

gezet(postponement of value added logistics) 

- Producten dicht bij de markt laten produceren. 

- Logistiek=decentraal. Dicht bij markt hebben medewerkers meeste actuele info over vraag en 

kunnen snel inspelen op ontwikkelen, centrale besluitvorming=te traag.  

Fuctionele producten vragen om een logistiek die is gericht op het betrouwbaar leveren van producten 
met een voorspelbare vraag tegen de laagste kosten. Vraagonzekerheid bij innovatieve producten 
vraagt om een snelle marktgerichte logistiek. 
Combinatie is mogelijk. 
 
  



 
Robuuste logistiek. (verkleint de gevolgschade (van verstoringen in de logistieke keten) om zo risico uit 
te sluiten of een minimum te beperken). Na klappen zo snel mogelijk weer te produceren en leveren. 
Amerikanen hebben dit vaak als hoogste prioritieit. 
Risico’s voor logistieke keten: 

- Natuurrampen 
- Faillissementen  
- Terreurdreiging  

In moderne logistieke ketens zijn minder voorraden, kleinste verstoring legt gehele keten plat. 
Robuust: zorgt ervoor dat bedrijf kan blijven produceren of distribueren na verstoring om zo sneller te 
zijn dan concurrentie en marktaandeel te behalen. 
Om verstoringen in de logistiek snel te boven te komen moet het bedrijf de risico’s en de 
kwetsbaarheid van de logistieke keten goed onderzoeken en noodplannen ontwikkelen.  
4 stappen die inzicht geven in risico’s in de keten 

1. Eigen logistieke keten in kaart brengen 
2. Beoordeelt bedrijf hoe kwetsbaar keten is 
3. Voor specifieke schakel de kans op verstoring ingeschat en gevolgen geïnventariseerd met 

risico analyse 
4. Maatregelen  (bijv aanhouden buffervoorraden etc), deze (en de andere stappen)worden 

vastgelegd in een herstel- of continuïteitsplannen= rampenplan voor logistiek 
Kenmerken logistieke keten: 

- Bedrijf houdt buffer- en reservecapaciteiten en kent diverse alternatieve mogelijkheden om 
producten en diensten uit te voeren (meer leveranciers, meerdere dc etc) 

- Voorraden op wel doordachte plekken in logistieke keten.  
- Vele plannen en oefent plannen vaak uit met partijen in de keten. Planning op moment zelf 

gaat snel en wordt ondersteund met geavanceerde ICT.  
- De logistieke besluitvorming is centraal.  

  



- Supply en demand chain management  
Blz 82-86 
 
Hoofdstuk 5 
 

 
 

Veranderingsprocessen en daarmee de bouwstenen van een goederenstroom zijn: 
- Transformatie (verandering van materie en/of functionaliteit): productie 
- Stabilisatie (verandering van tijd): opslaan van goederen in magazijnenl 
- Translatie (verandering van plaats): transport 

 
Transformatie:  
 
Ingekochte grondstoffen eindproducten 
 
Stabilisatie:  
 
 
Producten en grondstoffen die wachten op volgende bewerking in magazijn(DC) 
 
Translatie:  
Goederen veranderen van plaats door transport 
 
Informatiestromen:  ………… 
 
Bouwstenen: 

- Productielocaties 
- Magazijnlocaties 
- Transportlijnen 

 



 
 
Diversen basismodellen voor goederenstroom: 

- Pijplijn: meest eenvoudig. Één continu doorlopend proces. Pijplijn is in één bedrijf 
- Keten: pijplijn wordt keten als breuklijnen voorkomen in goederenstroom waarbij 

verantworodelijkheid in een bedrijf wisselt van de ene afdeling naar de andere of tussen 
bedrijven in logistieke keten.  

- Gemeenschappelijke processen: meerdere producten gemaakt dan bijna altijd 
gemeenschappelijke gebruikte capaciteit(shared resource) 

- Netwerk: goederenstroom lopen alle kanten op. Outpunt van elk proces kan input van elk van 
de andere processen zijn. (ziekenhuizen, bouwproject) 

  

 
Convergentie:  input vanuit meerdere toeleveranciers en processen samen in het volgende 
transformatieproces, bijv assemblage (één te laat= totale chaos jwz) 
Divergentie: één of een beperkt aantal basisproducten dat wordt gebruikt voor meerdere 
toepassingen en vervolgbewerkingen.  (kartonfabriek) 
 



 
 

KOOP (klantenorderontkoppelpunt, #ditmoetaanelkaar) geeft aan hoe ver de klantenorder 
stroomopwaarts doordringt in productie, inkoop, productie of distributieproces. Stroomafwaarts= 
oerproducentklant.  Korte beschrijving van elk KOOP 

1. Maken voor lokale voorraad, die dicht bij klant ligt. Consumentenproducten 
2. Centrale voorraad, op één plek. DC van nike in belgië.  
3. Assembleren op order. Product in elkaar op basis van klant op basis van standaardonderelen 

en componenten. (DELL) 
4. Maken op order. Alleen grondstoffen op voorraad. Specifiek voor klant (drukkerijen)  
5. Inkopen en maken op order. Geen voorraad. Op maat gemaakt, alle logistiek op basis van klant 

(kunst, boten etc) 
Het KOOP bepaalt hoe diep de order van de klant de goederenstroom binnendringt. Daarmee bepaalt 
het KOOP hoe je de goederenstroom moet plannen en besturen. Op basis van orders of op basis van 
een 
voorspelling.  
  



Wat bepaalt ligging KOOP: 
1. Hoever kan het bedrijf KOOP stroomopwaarts leggen zonder klanten te verliezen vanwege te 

lange levertijd na het KOOP. De doorlooptijd na het KOOP mag nooit langer zijn dan de 
verwachte levertijd en die doorlooptijd moet natuurlijk betrouwbaar zijn. 

2. Hoe ver stroomafwaarts kan het bedrijf het KOOP verleggen zonder last te hebben van te hoge 
en niet-verkoopbare voorraden. Hoe dichter bij klant risico te hoge/onverkoopbare 
voorraden.  

 
Om het KOOP te bepalen moet je weten welke levertijd klanten willen, wat het risico van voorraden is 
en wat de doorlooptijden zijn om de stappen stroomafwaarts in de goederenstroom uit te voeren. 
(doorlooptijden= de tijd die het duurt van begin tot het einde van een stap binnen goederenstroom) 
 
Het standaardiseren van onderdelen en verpakkingen vereenvoudigt de logistiek. Wanneer er veel 
gemeenschappelijke onderdelen zijn dan is de totale vraag naar een bepaald onderdeel groter. De wet 
van de grote getallen gaat dan op en de voorspelfout is relatief kleiner.  
  



 

 
 

Keuze productielocatie? 
Grondstof:  
Dicht bij fabriek of niet( petrochemische en staalindustrie wel) 
Loonkosten: 
Ontwikkelingslanden versus EU 
Logistiek: transport- en voorraadkosten 
Hogere transportkosten door langere routes. Hogere voorraadkosten door meerdere DC. Kosten dus 
niet meer dan besparingen zijn. 
Andere overwegingen:  
Valuta, politiek etc. 
 
Bij het verplaatsen van productielocaties moet ook rekening worden gehouden met de extra logistieke 
kosten en risico’s. alleen kijken naar lagere loonkosten is niet juist.  
 
Magazijnlocatie 
DC wordt  ELSC Europese logistieke service centrum  
VAL value added logistics : verpakken, labelen, assembleren in ELSC/DC 
Trend: minder, maar grotere DC waarin meer waarde wordt toegevoegd. 
 


