
Self-assessment
10 vragen over de mate van supply chain alignment

1. De markt en de klantpropositie zijn expliciet verwoord in de bedrijfs- en supply chain strategie.

2. De supply chain strategie per divisie of productcategorie is exact beschreven als afgeleide van 
 de algehele bedrijfsstrategie.

3. De supply chain strategie per divisie of productcategorie is vertaald in heldere, operationele KPI’s.

4. De informatie- en communicatiestromen van de supply chains trategie zijn vertaald in een helder  
 dashboard.

5. De fysieke goederenstromen zijn vastgelegd in een overzichtelijke blauwdruk.

6. Cross-functioneel samengestelde teams hebben frequent overleg.

7. Het proces van Sales & Operations Planning en de workfl ow wordt ondersteund door een 
 gebruikersvriendelijk IT-systeem.

8. De verschillende teams hebben heldere gezamenlijke crossfunctionele KPI’s.

9. Er zijn gezamenlijke bonusafspraken met betrekking tot supply chain risico’s, kosten en 
 toegevoegde waarde. 

10. Er staat op papier hoe de activiteiten van individuele functies bijdragen aan de bedrijfsstrategie 
 en de supply chain strategie.

Welke situatie is op uw organisatie van toepassing?   JA     NEEWelke situatie is op uw organisatie van toepassing?   JA     NEE

Vul in en bekijk uw score op de achterzijde ➜

Lagere prijzen, meer winst, snellere levertijden, grotere vari-
eteit, meer innovaties, meer klantspecifi ek, omgaan met vo-
lume fl uctuaties, minderaf- en uitval en snellere terugkop-
peling naar de klant. Enkele belangrijke trends die voor veel 
organisaties eerder de orde van de dag zijn dan uitzondering. 
Naarmate de organisatie groeit en de complexiteit binnen en 
buiten de organisatie toeneemt, wordt het steeds belangrijker 

om de schakels binnen uw keten zoveel mogelijk op elkaar af 
te stemmen. BLMC heeft samen met Supply Chain Magazine 
een checklist voor alignment ontwikkeld.

Door de tien vragen hieronder te beantwoorden,
krijgt u snel inzicht om beter en sneller te anticiperen
en te reageren op veranderingen.

www.blmc.nl



0 - 2 keer ja  ➜  Level 1 - Ad hoc

-  Processen zijn ongestructureerd en ongedefi nieerd
-  Processen worden niet gemeten en de taken en de organisatiestructuur zijn gebaseerd op 
 traditionele functies, niet op horizontale processen
-  Individuele initiatieven en de ‘dagelijkse gang van zaken’ domineren het werkveld

3 - 5 keer Ja  ➜  Level 2 - Defi ned

-  De basisprocessen zijn gedefi nieerd en gedocumenteerd. Veranderingen hierin gaan via een 
 formele procedure. De taken en de organisatiestructuur hebben een zekere procesbenadering,
 maar blijven overwegend traditioneel
-  Vertegenwoordigers van de traditionele functies komen met regelmaat bij elkaar, om proces 
 activiteiten gezamenlijk te coördineren 

6 - 8 keer Ja  ➜  Level 3 - Linked

-  Het ‘overstapniveau’. Managers gebruiken horizontaal procesmanagement vanuit strategisch  
 perspectief
-  Bredere procestaken en structuren zijn opgezet buitenom de traditionele functies
-  Samenwerking tussen interne functies, leveranciers en klanten vind plaats door middel van   
 cross-teams en delen gezamenlijke KPI’s en doelen

9 - 10 keer Ja  ➜  Level 4 – Integrated

-  De organisatie, leveranciers en klanten werken samen op horizontaal procesniveau. De   
 organisatiestructuur en de taken zijn gebaseerd op deze horizontale processen (de supply chain). 
 Hiervan zijn de traditionele functies afgeleid waardoor de grenzen vervagen
-  Integrale proces-KPI’s en systemen zijn ingebed binnen en tussen de organisatie(s). Deze   
 processen worden expliciet en op geavanceerd niveau gemanaged

Uitkomst self-assessment

Nieuwsgierig geworden door de checklist? 

De supply chain analyse, de eerste module van onze Supply Chain Optimization Method BLMC (SCOMB), is een benchmark tool 
waarmee we uitgebreid bepalen hoe uw supply chain presteert ten opzichte van andere supply chains. Dankzij de analyse krijgt u 
een scherp inzicht van de huidige situatie én de gewenste situatie. Het rapport toont een concreet en specifi ek stappenplan dat 
uw organisatie naar een hoger supply chain niveau helpt. 

Dankzij onze supply chain analyse light kunt u direct de kracht ervaren van de analyse. De supply chain analyse light is een 
vereenvoudigde en gratis versie. Deze online quickscan is slechts binnen 10 minuten ingevuld! 

Ga naar www.blmc.nl en vul gratis de analyse in!
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