
Self-assessment
Wel of niet investeren in supply chain proces-
optimalisatie?

INTERN

1. Ons order to pay proces is volledige integraal op elkaar afgestemd.

2. De passie om continu processen te verbeteren zit bij ons allen in het DNA.

3. Met procesoptimalisatie is bij ons wat te halen, maar we weten niet hoe.

4. Wij hebben alleen proces - i.p.v. functionele (afdelings)verantwoordelijken.

5. Medewerkers kennen de processen (stroomopwaarts en – afwaarts) volledig.

EXTERN

6. Supply chain processen van klanten en leveranciers zijn volledig bekend.

7. Mutaties in externe supply chain processen worden altijd met ons gedeeld.

8. Integrale ketensamenwerking met klanten en leveranciers zit in ons DNA.

9. Onze interne processen zijn afgestemd met die van klanten en leveranciers.

10. Wij hebben een volledig pro-actieve rol om processen te integreren.

Welke situatie is op uw organisatie van toepassing?   Welke situatie is op uw organisatie van toepassing?   

Vul in en bekijk uw score op de achterzijde ➜

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat optimalisatie van 
supply chain processen leidt tot betere bedrijfsresultaten. Ook
de praktijkervaringen van de procesoptimalisatiespecialisten, 
die het Supply Chain Optimalisatie Model van BLMC imple-
menteren, laten zien dat rendementsverbeteringen van 5-30% 
zeker realistisch zijn. Een investering in procesoptimalisatie is
dus zeker een acceptabele en een gezonde gedachte om uw 
rendement op geïnvesteerd vermogen te verhogen.

Om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de mate waarin in-
vesteren in supply chain procesoptimalisatie rendabel is, heeft 
BLMC met haar specialisten een self-assessment ontwikkeld.

Door het invullen van onderstaande vragen kunt u een eerste 
reële indicatie krijgen waar u als bedrijf staat m.b.t. supply 
chain procesoptimalisatie en of er ruimte is voor verbetering.

www.blmc.nl
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Intern < 30 & Extern < 30

Focus ligt op het verbeteren van supply chain processen. Het is voor de hand liggend dat het 
bedrijfsresultaat met eenvoudige procesoptimalisatieslagen sterk verbetert.

Intern > 30 & Extern < 30

Interne supply chain processen zijn behoorlijk goed op elkaar afgestemd, echter de processen met
klanten en leveranciers zijn niet gestroomlijnd. Procesoptimalisatie met de externe supply chain
partners loont zich snel.

Intern < 30 & Extern > 30

De organisatie heeft een sterke focus op de buitenwereld. Hierdoor zijn de supply chain processen
met leveranciers en klanten goed ingericht, maar wordt borging hiervan bemoeilijkt doordat interne
processen tot verstoringen in output leiden.

Intern > 30 & Extern > 30

Zowel de interne als externe processen zijn behoorlijk goed ingericht en op elkaar afgestemd.
Procesoptimalisatie leidt tot lagere rendementsverbeteringen.

Uitkomst self-assessment supply chain
procesoptimaliatie

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!

www.blmc.nl

Bij een score op interne en/of externe processen onder de 30, is een investering in supply chain 
procesoptimalisatie zeker de moeite waard omdat deze goed is terug te verdienen. 
Neem daarom gerust vrijblijvend contact op met BLMC via info@blmc.nl of rechtstreeks met één 
van onze specialisten.


