
Toen de COVID-19-pandemie wereldwijd in alle hevigheid uitbrak, kregen veel exporteurs 

te maken met vraaguitval. Nu de vraag ruim een jaar later weer aantrekt, zien we dat veel 

bedrijven voor andere uitdagingen staan. Het op tijd kunnen beschikken over voldoende 

grondstoffen, halffabricaten en groothandelsproducten is, naast cashflowperikelen, voor 

veel ondernemers momenteel de grootste uitdaging.

De afgelopen weken bereikten mij en mijn collega’s steeds 

meer geluiden van exportbedrijven die nu niet bezig zijn met 

vraagstimulatie, maar kennis en oplossingen zoeken om hun 

supply chain zo goed mogelijk te managen. Verkopers kunnen 

door de grillige markt moeilijk forecasten, wat het voor inkopers 

moeilijker maakt beslissingen te nemen en inkopen te doen. 

Aan de andere kant van de keten zien we dat veel leveranciers 

niet of nauwelijks kunnen leveren. Het tekort aan computer-

chips is een bekend probleem.

Als er wel geleverd wordt, komt met name bij Aziatische leve-

ranciers het slecht functioneren en de ondercapaciteit van de 

containerlijnvaart om de hoek kijken. De kosten voor een con-

tainer zijn bovendien dusdanig hoog geworden, dat het trans-

port duurder kan zijn dan de vervoerde goederen. Ook de prij-

zen van de grondstoffen en componenten zelf zijn vaak flink 

gestegen. Dit alles kan de prijs van producten opdrijven, zeker 

bij een stijgende vraag. Zo gaan verf en meubels dit jaar waar-

schijnlijk duurder worden omdat fabrikanten grote moeite heb-

ben voldoende grondstoffen en onderdelen te krijgen, en om-

dat de prijzen daarvan flink zijn gestegen.

Nu de vraag bij veel exporteurs weer 
toeneemt, is het een uitdaging op tijd aan 

al je grondstoffen, componenten en 
producten te komen. Het optimaliseren 

van je supply chain is hiervoor een must.

Leveringsproblemen 
overschaduwen 
groeiende vraag

Concreet verbeterplan

Voor grote bedrijven zijn de hierboven beschreven problemen 

meestal nog wel behapbaar omdat zij een of meerdere supply 

chain professionals in dienst hebben. De meeste mkb-bedrij-

ven zijn daar echter te klein voor, waardoor de inkoopafdeling 

wel haar uiterste best doet maar toch niet alles voor elkaar 

krijgt omdat er geen strategie is om de keten optimaal te regis-

seren. Ook kan het lastig zijn tijd vrij te maken om doelgericht 

na te denken over de toekomst en ontbreekt het vaak aan een 

deskundige sparringpartner binnen het bedrijf.

Omdat aandacht voor supply chain management anno 2021 

onmisbaar is, neemt evofenedex deze rol graag op zich. Sa-

men maken we een concreet verbeterplan voor het optimalise-

ren van de logistieke processen. We inventariseren de belang-

rijkste knelpunten, kwetsbaarheden en kansen in jouw logistiek. 

Zoals verdere innovatie of uitdagingen vanuit duurzaamheid. 

Ons doel is uiteindelijk te komen tot een actieplan waarmee 

bedrijven vervolgens zelf aan de slag gaan om hun logistieke 

keten te vernieuwen. Zo kunnen we bedrijven onder meer on-

dersteunen bij hun verdere digitalisering.

Aandacht voor supply chain management onmisbaar
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Volgens directeur-grootaandeelhouder Joan Hanegraaf 

van de Oerlemans Packaging Group in Genderen draaien 

de huidige supply chain problemen allemaal om weder-

zijdse loyaliteit en een proces van stocking en destocking.

“Wij maken voor klanten over de hele wereld klantspeci-

fieke flexibele kunststof verpakkingen en folies in zeven 

eigen productielocaties. Onze belangrijkste grondstof zijn 

plastic granulaten, maar we hebben ook andere produc-

ten zoals inkt nodig. Momenteel hebben ook wij tekorten 

en is het spannend alles draaiende te houden. Soms 

komt een partij wel eens een paar weken later binnen en 

moeten we orders verschuiven. Dat vraagt heel veel van 

planning en logistiek. Maar doordat wij al decennia een 

trouwe klant zijn voor onze leveranciers, doen die er alles 

aan ons zo goed mogelijk te helpen. Bij bedrijven die niet 

trouw zijn aan hun leveranciers, zie ik nu megaproblemen. 

Dit bewijst voor mij weer eens dat loyaliteit en samenwer-

king cruciaal zijn in de keten. Want alleen samen kun je dit 

soort problemen oplossen, en kunnen wij onze klanten, 

die ook loyaal aan ons zijn, zo goed mogelijk blijven be-

dienen. Doordat de schaarste momenteel behoorlijk 

groot is, laten wij geen nieuwe klanten toe. Ook al zijn die 

vaak bereid een hogere prijs te betalen, alle granulaten 

die wij binnenkrijgen, gaan naar onze bestaande klanten. 

Natuurlijk hebben wij graag nieuwe klanten maar daar 

gaan we het gesprek mee aan als de situatie weer nor-

maal is. Nu gaan onze bestaande klanten voor.”

De tekorten aan grondstoffen worden volgens Joan ver-

oorzaakt door een proces van stocking en destocking. “In 

de verpakkingsindustrie merkten wij al anderhalf jaar voor 

de recessie dat die eraan zat te komen. Omdat de afne-

mers minder vertrouwen in de toekomst hadden, gingen 

klanten steeds minder bestellen. Hierdoor zijn de voorra-

den uiteindelijk zo goed als afgebouwd en gaan fabrikan-

ten minder produceren. Als iedereen dan weer vertrouwen 

krijgt in de economie, ontstaat er een kettingreactie. Ieder-

een gaat tegelijkertijd bestellen, waardoor de vraag snel 

stijgt en er opeens gisteren geleverd moet worden om de 

voorraden weer op peil te krijgen. Maar omdat er links en 

recht is afgeschaald, is er niet genoeg capaciteit. Na de 

crisis van 2009 hebben wij die fases van stocking en  

destocking ook gezien.”

MIT-regeling en Kickstartvoucher bieden mkb’ers 

kansen voor logistieke optimalisatie

Voor het verbeteren van de Nederlandse logistiek biedt de 

rijksoverheid de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsec-

toren (MIT). Deze regeling is bestemd voor mkb’ers in diver-

se branches en biedt veel kansen jouw logistiek naar een 

hoger niveau te tillen. Denk hierbij aan het verduurzamen 

van je wegvervoer of innovaties om de efficiëntie en veilig-

heid in je magazijnoperatie te verbeteren. Ook biedt de 

MIT-regeling mogelijkheden je logistiek datagedreven te ma-

ken, en met behulp van ketenregie een betere grip te krijgen 

op de informatie- en goederenstromen binnen en buiten je 

bedrijf.  www.evofenedex.nl/mit-regeling 

Mkb-bedrijven kunnen ook de speciaal voor hen bedoel-

de Kickstartvoucher inzetten om met behulp van een ex-

terne deskundige aan de coronacrisis gerelateerde pro-

blemen in hun supply chain inzichtelijk te maken en op te 

lossen. Deze voucher behoort tot de regeling Starters In-

ternational Business (SIB) van de RVO. Als bedrijf moet je 

wel aan een aantal criteria voldoen. Dit geldt ook voor de 

externe deskundige, die grotendeels ingehuurd kan wor-

den van de verstrekte subsidie (korting/subsidie is 80 

procent tot een maximum van 2500 euro exclusief btw). 

 www.evofenedex.nl/kickstartvoucher  

Joan Hanegraaf: “Loyaliteit en 

samenwerking zijn cruciaal”
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