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Summary (in Dutch) 
In de literatuurstudie wordt supply chain management systeemkundig benaderd. Vele theorieën 

zeggen onder supply chain management te vallen. Deze supply chain verbeteringstheorieën worden 

door vele bedrijven gebruikt om allerlei soorten problemen binnen de supply chain op te lossen. 

Uiteindelijk blijken de bedrijven echter met problemen te blijven zitten na het implementeren van de 

verbeteringstheorieën. Hebben we de verbeteringstheorieën dan wel nodig?  

 

In deze literatuurstudie wordt de term “supply chain” geanalyseerd als het systeem. Functies en 

relaties binnen “supply chain” worden onderzocht en gestructureerd. Per definitie bestaat elk systeem 

uit meerdere sub-systemen. “Supply chain” bestaat minimaal uit drie sub-systemen leverancier, 

producent en klant. Een supply chain bestaat uit ten minste drie bedrijven. De sub-systemen 

(bedrijven) zijn op verschillende niveaus in de supply chain actief. Sub-functies, sub-sub-functies etc. 

van de sub-systemen kunnen herkend worden op verschillende aggregatie niveaus. Naast de drie sub-

systemen, kunnen er ook drie stromen herkend worden binnen “supply chain” de service, productie en 

hulpbronnen stroom. De stromen gecombineerd met de sub-systemen vormen samen verschillende 

sub-functies die op verschillende manieren gerelateerd zijn, verschillende sub-aspect-systemen 

kunnen herkend worden. De ketening van sub-functies, sub-sub-functies etc. samen vervult de functie 

van het system, de supply chain. 

 

Transformeren van grondstoffen door interactie van de service, productie en hulpbronnen stroom in 

vervulde klantwensen volgens vraag of voorspellingen. 

 

Supply chain management dient ook geanalyseerd te worden op een functionele manier om te 

garanderen dat de analyse wordt uitgevoerd op het juiste aggregatieniveau en er geen essentiële 

informatie verloren gaat. Twee rollen kunnen aan supply chain management worden toegeschreven 

een integrerende en een coördinerende rol. In de integrerende rol stapt supply chain management 

over de grenzen van sub-systemen (bedrijven) heen. In de coördinerende rol worden sub-systemen 

geëvalueerd en worden veranderen geïnitieerd. Supply chain management volgt niet het ”traditionele” 

control paradigma omdat het in zijn integrerende en coördinerende rol zich richt op meerdere sub-

systemen (bedrijven). De functie van supply chain management kan beschreven worden als: 

 

Het coördineren van supply chain stromen en integreren van supply chain functies om 

klanttevredenheid, winstgevendheid, concurrentievoordeel of toegevoegde waarde te vergroten. 

 

De functies van “supply chain” en supply chain management zijn bepaald, maar waarom zijn er zoveel 

verbeteringstheorieën? Het principe van supply chain management is niet nieuw, het heeft zich door 

de jaren heen wel geëvolueerd in zachte en harde theorieën. Naast deze twee manieren van kijken 

naar supply chain management werden de theorieën geschreven vanuit verschillende 

aggregatieniveaus. De discussie over hoe een supply chain er uit ziet heeft ook bijgedragen aan de 

wildgroei aan verbeteringstheorieën. Sommige theorieën gaan er vanuit dat een supply chain bestaat 
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uit één lijn van opeenvolgende stappen, terwijl uit de functie omschrijving hierboven blijkt dat een 

supply chain bestaat uit een ketening van sub-systemen binnen verschillende stromen. Tezamen 

zorgen deze oorzaken ervoor dat de supply chain verbeteringstheorieën onderling moeilijk te 

vergelijken en waarderen zijn. 

 

Inde analyse kan er een parallel worden getrokken met het SCOR-model. “The five core management 

processes” kunnen worden herkend in elke van de drie stromen. Met dit uitgangspunt kunnen de 

geconstateerde problemen en de verbeteringstheorieën worden gestructureerd. Eerst het probleem 

gestructureerd door in te zoomen op het probleem. De volgende stappen dienen gevolgd te worden: 

- Kies de belangrijkste doelstelling (en) die niet worden voldaan vanwege het probleem 

- Kies de sub-functie, die niet is vervuld als gevolg van het probleem  

- In welke stroom ligt het probleem?  

- Kies het “core management process” binnen de stroom waar het probleem in ligt 

 

Vervolgens worden de verbeteringstheorieën gestructureerd door uit te zoomen. De volgende stappen 

dien te worden gevolgd: 

- Bepaal welk “core management process” in de theorie wordt besproken  

- Bepaal de stroom die de theorie bespreekt  

- Bepaal de sub-functie de theorie probeert te vervullen  

- Bepaal de belangrijkste doelstelling (en) die de theorie probeert te vervullen 

 

Het inzoomen en uitzoomen leveren beide een stappenplan op, de twee stappenplannen kunnen met 

elkaar vergeleken en gekoppeld worden. Op deze manier kan de verbeteringstheorie die het best bij 

het geanalyseerde probleem past gevonden worden. 

 

Door het structuren van het probleem en de verbeteringstheorieën wordt duidelijk dat de kennis en 

het begrip van het systeem veel belangrijker zijn dan een snelle oplossing aan de hand van een 

verbeteringstheorie. Door een uitgebreide analyse van het systeem en het probleem wordt een deel 

van de integrerende rol van supply chain management uitgevoerd en wordt de oplossing voor het 

probleem gevonden. Vervolgens kunnen de verbeteringstheorieën worden gebruikt om te helpen bij 

het evalueren en initiëren van verandering in een sub-systeem. Supply chain verbeteringstheorieën 

zijn nodig binnen supply chain management om te helpen bij het vervullen van de coördinerende rol. 

De verbeteringstheorieën zijn geen oplossing, het zijn hulpmiddelen bij het implementeren van een 

zelf ontwikkelde en uitgebreid geanalyseerde oplossing. 

 

 

 

 


