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UW GASTHEER

• BLMC: 20 jaar specialist in supply chain 

management

• Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC 

(SCOMB)

• Analyse, ontwerp, implementatie

• Senior Supply Chain Specialisten



• Senior Supply Chain Specialist     

• Procesoptimalisatie: doen we de goede

dingen en doen we de dingen goed?

• Analyse, ontwerp, implementatie

• Projecten o.a.: Neckermann, Florensis, 

ASICS 

• Lijnfuncties o.a. bij IDEXX Laboratories 

en IKEA

Bastiaan van der List MSc



SUPPLY CHAIN OPTIMALISATIE METHODE BLMC 

• Supply chain strategie

• Data analytics & KPI’s

• Supply chain processen

• Rollen & 

verantwoordelijkheden

• S&OP

• Leiderschap en gedrag

• Verandermanagement

• ICT

• Supply chain monitoring



voorbeeld

levertijd: lang

klant ontevreden

levertijd: erg lang

klant overleden

Het verschil?



waardecreatie

Waarom supply chain processen?

organisatieklant

Achtergrond



Achtergrond

…mensen…

Waarde 
creatie

en ook informatie!

Klant (producten/ 
diensten)

Organisatie (winst)



Wat zijn supply chain processen? 

Een gestructureerde manier om in de supply chain samen te werken om 

waarde voor de klant en de organisatie te creëren.

…per Product Markt 

Combinatie!



Achtergrond



Situatie

 

 



Probleem

2 producten, 2 waardestrategieën

operational excellence customer intimacy

1 afdeling, 1 supply chain

gevolg:
- processen verstoren elkaar

- ontevreden klanten



Oplossing

Implementatie:

1. bewustwording creëren

2. processen duidelijk maken

3. starten met verandering

4. continu verbeteren

2 producten, 2 supply chains



Hoe implementeer je de nieuwe supply chain 

processen?

1 – vergroot bewustwording

Voorbeeld:
o bespreek feedback van de klant

o deel ervaring van monteurs en klantenservice

o bespreek knelpunten in het huidige proces

o bespreek verschillen tussen de producten



Hoe implementeer je deze processen?

2 – processen duidelijk
“beschrijf de processen als teamwork”



Hoe implementeer je deze processen?
3 – starten met nieuwe processen

RASCI



Hoe implementeer je deze processen?

first-time-right

4 – continu verbeteren



Hoe implementeer je succesvol supply chain processen?

1 – Analyseer en bepaal strategie.

2 – Vertaal strategie naar operatie.

3 – Betrek medewerkers en verander processen.

4 – Luister naar klanten en verbeter continu.



Wat heeft het opgeleverd?

1 – snelle levertijd

2 – minder tussenvoorraad

3 – sneller kunnen factureren

4 – minder hectiek

5 – tevreden medewerkers

6 – tevreden klanten

1 – klanten pro-actief geïnformeerd 

2 – hogere ‘first-time-right’

3 – meer succesvolle projecten

4 – minder hectiek

5 – tevreden medewerkers

6 – tevreden klanten



SUPPLY CHAIN OPTIMALISATIE METHODE BLMC 

• Supply chain strategie

• Data analytics & KPI’s

• Supply chain processen

• Rollen & verantwoordelijkheden

• S&OP

• Leiderschap en gedrag

• Verandermanagement

• ICT

• Supply chain monitoring

Met onze gestructureerde aanpak in drie stappen ontstaat duidelijkheid, 

structuur en boekt u snel vooruitgang. Onze deskundige specialisten 

begeleiden het proces tot en met de implementatie en houden ook daarna 

vinger aan de pols.

We onderzoeken welke onderwerpen in uw organisatie 

het meest bijdragen aan de gewenste verbeteringen. Dat 

noemen we de Supply Chain Succesfactoren. Daar gaan 

we als eerste mee aan de slag.



MEER INFORMATIE?
NEEM CONTACT MET ONS OP!
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