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Supply chain management
Naast veel andere bedrijven uit de Westerse wereld en Japan zijn ook
Nederlandse bedrijven actief in opkomende consumentenmarkten in
andere delen van de wereld. Zij hebben dan te maken met leveranciers
en klanten in die regio’s. Studenten Technische Bedrijfskunde van de
Universiteit Twente deden onderzoek onder internationale bedrijven
naar supply chain management in Zuidoost-Azië. | Nel Wognum, Marc
Wouters
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Lokaal inkopen
In de literatuur over supply chain
management is natuurlijk al veel gezegd
over samenwerking met leveranciers
(supplier development). We verwijzen
naar onder meer Arnold (1999), Cho and
Kang (2001), Handfield (1994) en
Rajagopal en Bernard (1994). Meestal
gaat het hier echter om bedrijven die
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Studiereis
Studenten Technische Bedrijfskunde van de Universiteit Twente voerden het onderzoek uit
tijdens een studiereis naar Thailand en Vietnam. Zij bezochten negentien bedrijven, vooral
lokale vestigingen van internationale bedrijven (zie tabel 1). Tijdens deze bezoeken gaven de
bedrijven presentaties en rondleidingen, en namen de studenten en begeleiders van de UT
interviews af. De selectie van bedrijven is gebaseerd op een studie van de economische
structuur van Thailand en Vietnam en een selectie van een aantal bedrijfstakken die in deze
landen goed ontwikkeld zijn. De studiereis is georganiseerd door een commissie van studievereniging Stress en is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de
faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie en via sponsoring van veertien bedrijven in
Nederland, in ruil voor contractonderzoek dat de studenten hebben uitgevoerd.

in Zuidoost-Azië

muleren de overschakeling naar lokale
leveranciers naast lagere loon- en andere
kosten. Soms is het eenvoudigweg (eventueel na een overgangsperiode) niet toegestaan om bepaalde goederen in te voeren. Daarnaast kan het van belang zijn
om de relatie met de overheid te verbeteren, door als internationaal bedrijf
actief te proberen lokale leveranciers in
te schakelen. Een dergelijke goede relatie
met de overheid is van belang voor bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen.
Levertijd
Een derde motief is de potentieel kortere
levertijd die lokale leveranciers kunnen
bieden.
ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)
Tien landen in Zuidoost-Azië zijn lid van
de ASEAN, waarin zij onderlinge importbelastingen en andere handelsbelemmeringen willen wegnemen. Dit heeft op
termijn gevolgen voor supply chain
management. Het begrip lokale leveranciers slaat dan niet meer op ‘hetzelfde
land’, maar op de gehele ASEAN-regio.

Ervaringen
In het onderzoek komen ook een aantal
ervaringen aan bod die internationale
bedrijven hebben met de ontwikkeling
van lokale leveranciers.
Leveranciersbeoordeling en feedback
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Inmiddels levert een Thaise leverancier

creëert een tweede motief om meer

bedrijf dat op deze manier werkt. Het

de zijruiten voor de treinen tegen veel
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een beoordeling te komen en doet ook
praktische aanbevelingen hoe leveranciers hun prestaties kunnen verbeteren.
De prestaties worden op een aantal uiteenlopende aspecten zeer regelmatig
gemeten, zoals kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.
Kennisoverdracht
Kwaliteitsverbetering wordt voor een
deel bereikt door kennisoverdracht. Een
treffend voorbeeld is de Demo farm van
Dutch Lady Vietnam, een dochteronderneming van Royal Friesland Foods. Op
deze boerderij worden trainingen gegeven aan lokale boeren, om koeien te
verzorgen en melk te produceren. Het
gaat om nieuwe soorten koeien, waarmee lokale boeren geen ervaring hebben.
Een opleiding is nodig om deze dieren
gezond te houden en voldoende melk te
laten geven. Dutch Lady wordt door de
overheid genoodzaakt om meer lokaal
geproduceerde melk te verwerken.
Daarnaast helpt het bedrijf ook met
investeringen in koelinstallaties.
Financiële investeringen
In een aantal gevallen is het van belang
om leveranciers verder te ontwikkelen
door financiële investeringen te doen.
Kwaliteitsverbetering en ontwikkeling

Samenwerking met bedrijven in Azië wordt steeds belangrijker en actueler, door de recente ontwikkelingen
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Vooral in Thailand en Vietnam zijn

Thailand
Bedrijf
Chuchawal - De Weger
Linfox
Nestlé Food Thailand
Siam Nissan Automotive
Siemens Transportation Systems
Thai Asia Pacific Brewery
Thonburi Automotive
Assembly Plant
V.P. Plastic Products
Océ Thailand

Vietnam
Product
Bouw
Logistiek
Zuivel
Automobielindustrie
Transport
Bier
Automobielindustrie
Plastic
Printers en copiers

Bedrijf
Ballast Nedam
Chuchawal - De Weger
Dutch Lady
Investconsult Group
Kimberly Clark Vietnam
Manspice
Mercedes Benz
Shell Lubricants Vietnam
Unilever Vietnam
Vietnam Brewery

Product
Bouw
Bouw
Zuivel
Investeringsmaatschappij
Verzorging
Voeding
Automobielindustrie
Chemische industrie
Verzorging
Bier

Tabel 1. Bedrijven die aan het onderzoek hebben deelgenomen

auto’s invoerde. Omgaan met vraag-

Daarbij valt op dat het aantal verschil-

le leverancier, die dit product slechts een

onzekerheid is dus een belangrijk ele-

lende stock keeping units (SKUs) geringer

paar keer per jaar produceert. De leve-

ment van supply chain management in

lijkt dan bij bedrijven in Europa, doordat

rancier houdt dan ook een aantal maan-

Zuidoost-Azië. Daarvoor zijn verschillen-

producten in een geringer aantal ver-

den voorraad aan om de klant een lever-

de strategieën denkbaar.

schillende verpakkingen worden ver-

tijd van enkele dagen te kunnen

kocht. De voorraden van materialen zijn

garanderen. Hiermee wordt het opslin-

Voorraden aanhouden

soms ook aanzienlijk. De leverbetrouw-

gereffect niet tegengegaan. Voor toeleve-

Een eerste aanpak is het aanhouden van

baarheid en kwaliteit van leveranciers

ranciers stroomopwaarts in de keten,

ruime buffervoorraden, zowel van pro-

vereisen in een aantal gevallen het aan-

dus voor met name de kleinere spelers

ducten (outputs) als van materialen en

houden van ruimere voorraden om pro-

in de keten, wordt de betrouwbaarheid

componenten (inputs). De voorraad pro-

blemen op te vangen. Een bezochte

van de vraaggegevens steeds kleiner. Een

duct wordt bij de bezochte bedrijven

brouwerij in Thailand koopt bijvoor-

gevaar is bovendien dat voorraden hun

dan ook in ruime mate aangehouden.

beeld flessen van groen glas bij een loka-

waarde verliezen of aan bederf onderhevig zijn. Het houden van voorraden is
echter in verhouding met het Westen
minder duur.
Vraagvoorspelling verbeteren
Een tweede strategie bestaat uit het verkrijgen van historische gegevens om de
vraag beter te kunnen voorspellen. In
Thailand lijkt de betrouwbaarheid van
de voorspellingen groter dan die in
Vietnam, doordat de markt lang voor die
in Vietnam was opengesteld voor handel
met het Westen en Westerse bedrijven
zich al eerder in Thailand konden vestigen. De ontwikkelingen in de markt zijn
niet voor alle sectoren gelijk, zodat voorspellingen niet in gelijke mate voor alle
markten kunnen worden gedaan. Voor
bier en auto’s kunnen voorspellingen op
de korte termijn redelijk betrouwbaar

Op de Demo farm van Dutch Lady Vietnam, een dochteronderneming van Royal Friesland Foods, worden

zijn, maar niet voor de langere termijn.

trainingen gegeven aan lokale boeren.

Gezien de effecten van de Azië-crisis en
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de snelle groei van de Aziatische markt
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raad- en verkoopcijfers of indien er ten
minste sprake is van een snelle,
betrouwbare en heldere gegevensuitwisseling. Deze laatste strategie is moeilijk
te realiseren in de bezochte bedrijven.
De technische infrastructuur is nog
volop in ontwikkeling. Internet en intranet zijn in veel bedrijven aanwezig,
maar faciliteren alleen informatie-uitwisseling met het moederbedrijf en leveranciers in het Westen. In Thailand en
Vietnam vindt informatie-uitwisseling
veelal nog plaats met behulp van de telefoon en de fax.
Flexibele capaciteit inzetten
De meeste bedrijven in Thailand en
Vietnam produceren op voorraad, om
schommelingen in de marktvraag op te
kunnen vangen. Daarnaast is menscapaciteit onuitputtelijk in Azië, waardoor
schommelingen in de vraag worden
opgevangen door veel mensen in te zet-
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