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2017, waar staan we, en waar gaat naar toe? 



https://www.youtube.com/watch?v=d54aGJFxSEo
https://www.youtube.com/watch?v=d54aGJFxSEo






2017, waar staan we en waar gaat naar toe 
met deze wereld? 

Snelheid ontwikkelingen op gebied 
van automatisering, exponentieel….

Beschikbaarheid van informatie



Historie van Cumulatieve aantal significante uitvindingen



Wie kan delen kan vermenigvuldigen,



Concurrentie Verre 
Oosten en buurlanden.
Webwinkels buitenland 2016 +59%, 637m

My Dog



Voorop blijven lopen? 
#HOEDAN

- Innovatie

- Automatisering, automatisering, automatisering.

- Snelheid
- Doorlooptijdverkorting

- Slim produceren

- Slim samenwerken in de keten, deel informatie (IOT)
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#WANNEERDAN
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TELE-PX SUPER WING CARRIER



PX2 EURO DIEPLADER MET ICP INTERDOLLY



ROYAL NOOTEBOOM GROUP

±950 voertuigen per jaar (nieuw & 

gebruikt)

60,000m2 bedrijfsoppervlakte

30,000m2 productie

Jaar Omzet Medewerkers

2008 183 mln. 700

2010 70 mln. 315

2012 79 mln. 340

2014 80 mln. 350

2016 95 mln. 390



Info
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Ontwikkeling visie, hoe kom je dan tot resultaten?

Samenwerken en Informatie “willen” delen met iedereen

Boetseren en puzzelen met info en data om continue te verbeteren op het gebied 

van de logistiek.

KPI’s op orde, elke verstoring is een kans om te verbeteren



Logistieke uitdagingen,
Afhankelijke afzet

“Assemble” to order

Engineered to order    van crisis naar crisis

Onafhankelijke afzet,

Fouten in stuklijsten

Service, revisie

Onderdelenverkoop

Meerdere filialen, fabriek in Roemenië

Hoge innovatiegraad, zeer veel nieuwe items per jaar (spare parts….)

Hoge volumes,

+200,000 inkoopregels per jaar, 20,000 inkooporders

15000 bandjes Michelin, etc.



Hoe eet je die olifant op?
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De basis op orde krijgen,
Master data op orde, streef naar 100%

• Bijv. levertijden artikelen, prijzen, PLM, etc.

• Focus op afwijkingen (management by exception)

`Lean: Standaard werk, level out, structureer
• Leverdagen leverancier, zorg voor gelijke belasting elke dag 

voor elke processtap

• Bestel voorraad elke dag volgens opgestelde schema 
• In Slimstock de ordergenerator

• Gaat rust brengen over gehele keten en laat ruimte over om 
uiteindelijk te verbeteren en brandjes te blussen.
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De basis op orde krijgen,
Streef naar 2 uur per dag die vrij is voor verbeteringen,

• Leer je zelf aan, 
1. Brand eerst blussen

2. Incident of structureel (ABC analyse)?

1. Waarom ging het mis, hoe kunnen wij dat voorkomen?

3. Indien nodig implementeer de verbetering en borg

We laten ons niet leiden door emoties maar door KPI’s met de feiten

Stabiel voorspelbaar gedrag zorgt uiteindelijk voor rust in de gehele 
keten (jojo)
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Waar komen we vandaan?



Voorraad bestel methodes aanwezig waren,

4 wekelijks bestellen voor A artikelen

12 wekelijks voor rest

Magazijn, 1x per twee weken als er tijd was

Dagelijks SHIO systeem 

SHIO = Shit Het Is Op
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1998: Aanschaf SlimStock
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Mijn inspiratie (Lean studiereis 2002 Canada, USA, Mexico)
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Van F16 logistiek naar Trailer logistiek



2016
Invoering Microsoft Dynamics NAV

Mogelijkheden ineens oneindig



Tradecloud,
Voorspelbare Supply Chains

1 platform to integrate & improve your global supply chain



Toenemende supply chain complexiteit,

25% van de tijd gaat verloren met ineffectieve

communicatie met leveranciers via email en Excel

Lage leveranciers betrouwbaarheid resulteerd in 

hogere safety stock met alle risico’s van dien

Lange levertijden worden steeds minder (NIET) 

geaccepteerd in de markt.

Een hoog flexible en snelle supply chain is nodig om 

te overleven in de huidige economie



One platform to integrate & predict your global supply chain



Het resultaat?

Minder order handling

Kortere doorlooptijden

Betere leveranciers 

betrouwbaarheid



Wat zou je morgen zelf willen 
aanpakken?

Het is de tijd van experimenteren en snel leren


