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Hoe krijg je nou echt grip op je keten?

Een korte situatieschets
 
Je hebt een mooie handelsonderneming. Je bent een gevestigde speler in 
jouw markt, hebt genoeg klanten en verkoopt mooie producten. Je bent zover 
gekomen door hard te werken. Ooit ben je begonnen als kleine shop, online 
of fysiek. Gaandeweg vond je steeds meer klanten en ging je groeien: meer 
voorraad, meer opslagruimte, meer verkopers, meer omzet. En nu heb je iets 
waar je trots op mag zijn!

Toch wringt er iets… Toen je begon hield je alles keurig bij. Je bewaarde alle 
papieren bonnetjes in keurig gelabelde ordners. Of je had een overzichtelijk 
spreadsheet-bestand met al je klanten en orders erin. Jij had een proces en wist 
precies hoe dat in elkaar zat. Je voorraad kende je uit je hoofd. Maar door al die 
groei is je onderneming een stuk ingewikkelder geworden. 

Nu werken er 5 verkopers, 3 inkopers en 1 administrateur in diezelfde 
spreadsheet. Iedereen heeft zijn eigen werkwijze ontwikkeld. Er is weinig 
communicatie onderling. Je hebt inmiddels kasten vol met ordners. Regelmatig 
raken er bonnetjes zoek. De voorraad is niet altijd up to date, waardoor je wel 
eens misgrijpt. 

In al die jaren van groei is je bedrijfsvoering eigenlijk nooit echt meegegroeid. 
Zonder dat je er erg in had, is die hele papierwinkel voor flink wat problemen 
gaan zorgen. Nu zijn je medewerkers veel tijd kwijt met alles op orde 
houden. Gegevens overtikken van het ene systeem in het ander. Achter fout 
gefactureerde orders aan jagen. Werk waar zij ook niet bepaald vrolijk van 
worden. 

Die tijd gaat ook ten koste van je klanten: Orders worden vertraagd of helemaal 
niet geleverd. Je moet je klanten teleurstellen. Sommigen gaan weg, en komen 
niet meer terug.

Hoe los je dat op? Hoe zorg je dat met je groei niet ook je problemen 
toenemen? Waar begin je in hemelsnaam?
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3 elementen van een geoptimaliseerde keten

De situatie in de inleiding is hoe wij hem regelmatig aantreffen. Een 
handelsbedrijf heeft een fantastische groei doorgemaakt, verkoopt een mooi 
product en kent blije klanten. Maar achter de schermen rommelt het: De keten is 
niet geoptimaliseerd en het kost de organisatie achter de schermen bakken met 
geld. 

Een goed geoptimaliseerde keten is goud waard voor je bedrijf. Bedenk eens 
hoeveel tijd, geld en energie je bespaart:

Toch is dat voor veel bedrijven een utopie. Omdat ze niet weten waar ze moeten 
beginnen. Omdat ze geen inzicht hebben in hun eigen processen. 

Of simpelweg omdat het niet de prioriteit heeft van het management.

 

Als iedereen in je organisatie altijd toegang heeft tot precies die 
iIformatie die hij nodig heeft om zijn werk te doen

Als het invullen van nieuwe gegevens slechts een paar minuten 
kost en de data meteen overal goed staat

Als je nooit meer misgrijpt en klanten altijd op tijd uit voorraad 
kunt leveren 

•

•

•
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Mensen, processen, technologie

Wat voor handelsbedrijf je ook hebt, er is altijd een keten. De keten is de 
operationele kern van je organisatie. Het kloppend hart dat er week na week, 
maand na maand voor zorgt dat een klant de producten die hij heeft besteld ook 
geleverd krijgt. 

Maar het houdt niet op bij alleen verkoop en distributie. Inkoop, administratie, 
klantenservice, en zelfs marketing en productontwikkeling zijn schakels in deze 
keten. 

Een keten is een reeks handelingen die verricht worden om de kerntaken 
te voltooien die jouw bedrijf draaiende houden. Hier een verbeterslag in 
doorvoeren is meer dan alleen een stuk software erop schroeven. De efficiëntie 
van de keten wordt bepaald door drie elementen:

 Mensen   Wie verricht de handelingen? 

 Processen  Hoe verrichten zij die handelingen? 

  Technologie  Waarmee verrichten zij die handelingen?
 

Wil je de keten van je bedrijf optimaliseren, dan moet je deze drie elementen 
optimaliseren. 

De elementen op zich, maar ook hun onderlinge interacties. Voordat je je keten 
echter kunt optimaliseren, moet je weten hoe die keten er nu uitziet. 

“Zo doen we dat altijd.”
“Zo heb ik dat geleerd!” 
“Geen idee, dat moest van Marietje zo...”

- De meest gehoorde antwoorden  
          als je mensen ‘op de vloer’ vraagt:

“Waarom doe je dat zo?”
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Stap 1. Waarom dingen gaan zoals ze gaan?

Wil je je keten optimaliseren, dan moet je eerst weten hoe die keten er nu uitziet. 
De beste manier om dit te doen is door simpelweg die keten eens van dichtbij te 
bekijken. Hoe gaan dingen nu? En dan niet hoe het op papier zou moeten gaan, 
maar hoe het écht gaat. 
 

 Je wilt in deze stap inzichtelijk krijgen:

 1. Wie is er voor elke handeling in de keten verantwoordelijk? 

 2. Welke stappen doorlopen deze personen om hun taken uit te   
  voeren? 

 3. Welk gereedschap gebruiken ze om die taken uit te voeren?

 4. Waarom is dat zo?
 

Die laatste stap is cruciaal. Kijk niet alleen naar hoe dingen nu lopen, maar ook 
waarom. Zo ontdek je de verborgen knelpunten. Heb je die zichtbaar, dan kun je 
verbetering doorvoeren, in plaats van alleen verandering.

De beste inzichten krijg je niet vanachter je bureau of in de vergaderkamer. Ga 
daar kijken waar de actie plaatsvindt. Kijk eens mee over de schouder bij inkoop. 
Loop eens een dag mee in het magazijn. Praat met mensen, afdeling voor 
afdeling. Vraag ze het proces eens voor te doen zoals zij dat kennen. Stap voor 
stap. Vraag ze waarom ze het zo doen.

Wanneer je echt de vloer op gaat, zullen je meteen zaken opvallen. 
Eigenaardigheden, kleine handelingen of uitzonderingen die niet in jouw ideale 
papieren versie van het proces staan. Oplossingen die mensen ad hoc hebben 
verzonnen, om een beperking in de software te omzeilen. Een extra tool die 
iemand gebruikt die je niet had gedocumenteerd, waardoor de data er nu 
anders uitziet.



Veel kinken in de kabel ontstaan niet uit onwil of onkunde, maar uit de wens om 
iets te verbeteren. Daarom is het belangrijk altijd de vraag te stellen waarom 
dingen gaan zoals ze gaan. Bekijk de onderstaande scenario’s maar eens, uit het 
leven gegrepen:

Voorbeeld 1:

De situatie: een Salesafdeling ervaarde dat klanten regelmatig 
wijzigingen wilden doorvoeren aan bestellingen of facturen. Als blijk 
van service naar de klanten, en als gemak voor zichzelf, liet men de 
facturen nog 30 dagen in het systeem staan voor ze definitief werden 
doorgestuurd naar de financiële afdeling. Zo konden wijzigingen snel en 
gemakkelijk worden doorgevoerd.

Het gevolg: Veel klanten waren gewoon tevreden en betaalden hun 
factuur op tijd. De financiële afdeling zag daarom aan de lopende 
band betalingen binnenkomen waarvan geen factuur bekend was. Om 
fouten in de boekhouding te voorkomen waren zij veel tijd kwijt om die 
facturen op te sporen en op te vragen bij Sales. Tijd die ze beter aan 
andere zaken konden besteden.

Voorbeeld 2:

De situatie: Bij het voorraadbeheer van een bedrijf 
werden producten na aankoop digitaal nog een aantal 
dagen ‘op de plank’ gehouden. Mocht het product om 
wat voor reden teruggestuurd worden, dan was het 
minder gedoe om te verwerken, en werd er niet te veel 
ingekocht. Pas een paar weken na verzending werden 
producten van de voorraad afgetrokken.

Het gevolg: Verkoop verkocht regelmatig producten 
die nog wel in het systeem stonden maar die in 
werkelijkheid niet meer op voorraad waren. Men greep 
hierdoor regelmatig mis, waardoor klanten achteraf 
gemeld moest worden dat het product toch nog wat 
langer op zich liet wachten. Voor niemand een leuke 
ervaring.
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Risico’s

Zo’n rondgang langs de velden geeft je inzicht in wie de belangrijkste schakels 
zijn. Je medewerkers bezitten veel praktische kennis. Ze hebben deze door de 
jaren heen opgedaan. Hun maniertjes en handigheidjes zorgen ervoor dat ze 
snel en efficiënt werken. Zij weten vaak beter dan het management hoe de 
processen écht werken. 

Dat maakt ze heel waardevol. Tegelijk zijn deze medewerkers in de praktijk een 
groot risico. Veel kennis zit in hun hoofd, maar staat nergens gedocumenteerd. 
Ga eens na:

De gevolgen van één wegvallende medewerker in een grotere organisatie lijken 
op papier misschien klein. In werkelijkheid kan het je echter zo duizenden euro’s 
in verloren kennis en tijd kosten. 

Neem in je analyse van de huidige situatie daarom mee welke kennis bij wie ligt. 
Zo weet je wie je in de volgende stap moet betrekken bij het optimaliseren en 
documenteren van de keten.

Wat als zo’n medewerker ziek wordt?

Wat als hij wegvalt door de druk die op zijn schouders    
rust?

Wat als hij besluit dat het gras elders groener is?

•

•

•
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Juist door met de mensen te praten die dagelijks met hun handen aan de 
knoppen zitten, leg je bloot waar de schoen wringt. Regelmatig spreken we 
managers die schrikken van de bevindingen van zo’n rondgang. De werkelijkheid 
bleek helemaal niet te kloppen met hoe zij dachten dat het proces liep.

Zorg dat je alles wat je tegenkomt goed vastlegt in een document. Maak een 
nulmeting. Deze nulmeting vormt het startpunt voor de optimalisatie van je 
keten.

 Acties:

 1. Spreek met elke afdeling om een realistisch beeld te krijgen 

   van exact hoe je keten eruit ziet. Vraag altijd weer waarom 

  dingen gaan zoals ze gaan. 

 2. Verzamel je bevindingen volgens de drie elementen van   

  ketenoptimalisatie: mensen, processen en technologie 

 3. Documenteer je bevindingen in een startdocument. 

 4. Analyseer: waar gaat het mis? Waar kan het beter?

“De definitie van krankzinnigheid is hetzelfde blijven 
doen, en andere resultaten verwachten.”

- Albert Einstein
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2. De weg naar optimalisatie

Je hebt nu inzicht in hoe je keten er in werkelijkheid uitziet. Je hebt gezien waar 
de schoen wringt. Nu gaan we optimaliseren.

Dat doen we door te kijken naar de interactie tussen de drie elementen van de 
keten:

Mensen en Processen

Je keten optimaliseren betekent de manier waarop mensen werken veranderen. 
Sommige mensen zullen enthousiast zijn. Die kijken uit naar de kans om meer 
uit hun dagelijkse werk te halen. Anderen zullen verandering moeilijker vinden. 
Zij zijn gewend aan de manier waarop ze altijd al werkten. Verandering maakt ze 
onzeker, laat ze twijfelen aan zichzelf. 

Maak daarom duidelijk en inzichtelijk waarom dingen anders moeten. Deel je 
bevindingen en de gevolgen ervan met je organisatie. Stel ambassadeurs aan 
met wie je samen het verandertraject op touw zet. Geef die ambassadeurs de 
middelen om de nieuwe werkwijze te verspreiden onder de mensen. 

Beslis met je ambassadeurs hoe je nieuwe processen eruit moeten zien. Leg 
deze processen vast. Maak documentatie, zodat het ook voor nieuwe mensen of 
bij uitval makkelijk is om in te zien wat er moet gebeuren.

Processen

Mensen

Technogie
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Processen en Technologie

Neem je papierstroom onder de loep. Vaak is er een wildgroei aan documenten, 
formulieren en templates. De helft hiervan wordt nooit gebruikt. Een deel 
bevat fouten of is niet meer actueel. Sommige medewerkers hebben hun eigen 
aanpassingen doorgevoerd. Kijk nog eens goed naar de stappen waaruit je 
keten in de praktijk bestaat. Zitten daar elementen tussen die makkelijker of 
sneller kunnen? Hoe kan technologie je helpen je processen te verbeteren en te 
automatiseren?

Technologie en Mensen

Klagen je medewerkers in de wandelgangen regelmatig over ‘dat #@!$ systeem’ 
waar ze mee moeten werken? Kost het een aantal minuten of zelfs uren om 
bepaalde gegevens op te vragen? Of gebruik je simpelweg nog altijd Excel om je 
klantgegevens in bij te houden? 

Investeren in efficiënte en duurzame technologie is essentieel voor een soepele 
bedrijfsvoering. Technologie is het gereedschap dat je medewerkers iedere dag 
weer moeten gebruiken. Ouderwetse, beperkte of trage software zorgt daarom 
voor stress en onvrede bij je medewerkers. Tegelijk brengt nieuwe technologie 
uitdaging met zich mee. Hoe gaan medewerkers zich de nieuwe software eigen 
maken?

Analyseer welke knelpunten in je keten veroorzaakt worden door technologie. 
Bepaal welke software een geschikte verbetering is. Hou daarbij rekening met 
de rol die de software moet vervullen in jouw keten als geheel. Vergeet tot slot 
niet dat jouw personeel die software moet leren gebruiken.

We hielpen ooit een bedrijf dat bedrijfskleding op locatie kwam inmeten. De 
maten werden opgeschreven op briefjes. Bij terugkomst op kantoor werd het 
met de hand in het systeem ingevoerd. Dit proces was enorm foutgevoelig 
en nam meer tijd in beslag dan nodig. Door een portal te maken in het CRM-
systeem konden de maten op locatie direct worden ingevoerd. Zo kon ook direct 
de volgende stap in het proces in gang worden gezet.



www.salesmanager.nl                      11

Je weet nu wat je wil veranderen. Nu is het zaak om te bepalen hoe je dat gaat 
doen. Verandering gebeurt nooit van de een op de andere dag. De trajecten 
die wij met onze klanten doorlopen duren vaak minstens 3 maanden. En goede 
ketenoptimalisatie is continu aan de gang. 

De eerste stap is een of meerdere doelstellingen definiëren. Doe dat volgens de 
SMART-methode: 

 
Een SMART-doelstelling voor je keten kan bijvoorbeeld zijn:

“Bij het voorraadbeheer wil ik over 6 maanden het aantal misgrepen per maand 
verminderen met 50%.”

Nu je weet wanneer het doel behaald moet zijn, kun je terugrekenen. Wat zijn 
specifieke mijlpalen in de interactie tussen de drie kernelementen Mensen, 
Processen en Technologie? Wanneer moeten deze zijn behaald?

“Falen om te plannen is plannen om te falen.”

- Benjamin Franklin

S M A R T
Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden

€
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En nu?

Zo. Je hebt nu wel door: ‘even’ je keten optimaliseren, zo werkt het niet. 

In dit geval is het zeker makkelijker gezegd dan gedaan. Het overzicht dat we 
in de luttele pagina’s hiervoor hebben beschreven doet geen recht aan de 
complexiteit van zo’n traject. 

Afhankelijk van wat je op de werkvloer tegen gaat komen, is de kans groot dat je 
een aantal zaken rigoureus moet veranderen. Wellicht weet je dat van tevoren 
al. En we snappen het. Verandering is eng. Verandering levert weerstand op. 
Verandering kost tijd, geld en energie. Je hebt al vaker geprobeerd om mensen 
op een andere manier te laten werken. Dat was nooit echt effectief. 

Ons advies is eens met een realistische blik te kijken naar de gevolgen van hoe je 
keten nu functioneert. Is er in jouw huidige situatie genoeg ruimte om voorlopig 
door te groeien? Zijn je klanten altijd tevreden, en heb je een gemotiveerd en blij 
team? Geweldig, ga zo door!

Zitten er scheurtjes in het proces? Loopt het nog wel, maar zie je nu al aankomen 
dat je over niet al te lange tijd toch echt in moet grijpen? Waarom wachten tot 
het te laat is? 

Dit document geeft je in vogelvlucht de stappen die je moet zetten om jouw 
keten te optimaliseren. Van hieruit kun je twee kanten op. 

1) Je gebruikt de informatie om zelf aan de slag te gaan. Je doet onderzoek naar 
de huidige stand van zaken. Je documenteert hoe de vlag erbij hangt. Je maakt 
verbeterplannen. Je zet projectteams op en wijst ambassadeurs aan die de 
kar gaan trekken. Je test en documenteert nieuwe processen. Je selecteert en 
installeert nieuwe software. 

Je ziet, een hoop werk. Zeker als je zelf voor veel zaken het wiel nog moet 
uitvinden. Of...

2) Je zoekt hulp bij een partij die ruim 25 jaar ervaring heeft met 
ketenoptimalisatie. Wij weten als geen ander dat je bedrijfsvoering veranderen 
niet een kwestie is van even een nieuwe software-licentie aanschaffen. 
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We werken doorgaans met handelsbedrijven:

 • met voorraad en inkoop
 • met stroeve processen
 • die daardoor klanten verliezen
 • en/of ontevreden medewerkers hebben
 • en hun keten willen optimaliseren

Herken je jouw organisatie daarin en wil je aan de slag om je keten te 
optimaliseren?

We helpen al onze klanten eerst met een gratis strategiesessie van 45 minuten. 
Daarin bespreken we samen:

 • Welke problemen er in de huidige bedrijfsvoering zijn
 • Naar welke situatie je toe wilt groeien
 • Welke stappen je direct kunt implementeren

Als we denken dat we je kunnen helpen, bespreken we direct de volgende stap. 
Hoe dan ook geven we je een stuk inzicht mee in wat je nu kan doen om je 
situatie te verbeteren.

Boek de 
strategiesessie

http://www.salesmanager.nl/strategie-sessie

