
 
 

Case: Stork B.V met leveranciers 

 

 
Stork is een industriële onderneming met een groot aantal werkmaatschappijen in 
diverse clusters zoals Aerospace, Industria l Services en Specia l Products. De 
ondernem ing is sterk gedecentraliseerd in de uitvoering van logistieke processen en 
heeft daarom behoefte aan: 

• operationele invulling van leverancierssamenwerk ing in een omgeving die 

gekenschetst wordt door ‘low volume / high mix ’; 
• infrastructuur die het mogelijk  maakt te werken vanuit verschillende ERP 

systemen zonder extra te investeren in IT-overhead op gebied van applicatie 
integratie; 

• sterk verbeterd inzicht in de daadwerkelijke operationele prestaties van 
leveranciers, vooral op gebied van orderacceptatie en afhandeling van 
wijzigingen. 

 

Initiatief tot de samenwerking 

Het initiatie f voor betere samenwerking tussen Stork en haar leveranciers kwam van 
de CPO (Chief Procurement Officer) van Stork BV. Na een eerste fase van 
strategische leveranciersse lectie en kwalificatie om op holding niveau beter gebruik 
te maken van de schaalvoordelen van het concern was de volgende stap om het 

operationele inkoopproces (procure to pay) verder te structuren en te 
vereenvoudigen. Quyntess is een solution provider die bedrijven helpt maximale 
winst uit hun keten te halen. Quyntess had een propositie voor het vraagstuk van 
Stork doordat zij een concept kan bieden op basis van een geïntegreerde oplossing 
voor EAI (Entreprise Application Integration, verbindt verschillende applicaties aan 
elkaar) en EDI-integratie op basis van een externe message hub, gekoppeld aan een 
web-based communicatieplatform dat a ls Saas (Software as a Service) aangeboden 
kon worden.  
 

Wat waren de belangrijkste doelen om tot samenwerking over te gaan?  

• Vereenvoudiging van het interne bestelproces door intern eenduidig a lles 
vanuit de verschillende ERP systemen aan te sturen terwijl extern bij 
leveranciers verschillende processen gehanteerd worden. Door ontkoppeling 
wordt extern veroorzaakte verspilling zoals faxen, spreadsheets en mails 
uitgebannen; 

• Verhoging van de leverbetrouwbaarheid van de onderdelen door structurele 
bevestiging van orderacceptatie met of zonder wijzigingen. Hierdoor kunnen 
tijdbuffers en dus voorraden omlaag en wordt stilstand op klantorders door 
gebrek aan onderdelen voorkomen; 

• Verlaging van de transactiekosten voor de leverancier waardoor deze 

kostenvoordeel behaalt terwijl kwalite it van de informatie verbetert; 
• Reductie van risico van falende toeleverancier op de totale supply chain 

performance die Stork haar klanten garandeert. 
 



 
En werden deze doelen gerealiseerd?  

De gewenste doelen werden gerealiseerd. Stork heeft berekend dat de 
transactiekosten voor het Procure to Pay proces verlaagd zijn met gemiddeld €15 per 
order, hetgeen met name vertaald wordt in een hogere arbeidsproductiviteit van de 

medewerkers. Daarnaast is de leverbetrouwbaarheid sterk verhoogd bij een 
verlaging van de voorraden en tijdsbuffers. Afhankelijk  van de specifieke situatie per 
werkmaatschappij worden bijvoorbeeld 98% van de next day delivery orders binnen 
2 uur bevestigd en is er een krachtig systeem om alle  wijzigingen en uitzonderingen 
in een gezamenlijke web-omgeving te herkennen, onder de aandacht van zowel 
inkopers a ls leveranciers te brengen, op te volgen en de afhandeling te registreren. 
 

De leveranciers zijn zeer gemotiveerd omdat zij nu de mogelijkheid hebben om één 
gestandaardiseerd inkoopproces te volgen dat onafhankelijk  is van de 
beste lprocessen per werkmaatschappij. Stork ‘sponsort’ het maken van EDI 
verbindingen met leveranciers waardoor de handlingkosten nog verder afnemen en 
de datakwaliteit sterk verhoogd wordt. Door de proactieve alerting van de 
leveranciers door Stork in geval van wijzigingen of uitzonderingen worden veel 

fouten voorkomen. Dit leidt tot reductie van overhead bij de leverancier op 
procesbewaking en controle. Leveranciers waarderen het tweerichtingverkeer in de 
comunicatie zeer. De meeste bedrijven hebben éénrichtingverkeer met hun 
leverancier en gaan slecht om met zaken als nieuwe en aangepaste produktcodes, 
prijzen et cetera. Dit levert de leverancier veel extra werk op. Door de betere balans 
in communicatie werkt het Stork proces veel beter. 
 
De verbetering in proceskwaliteit is bij Stork vertaald in een aantal concrete zaken. 
Door verdere integratie met de supply chains van grote klanten zoals Boeing en 
Lockheed Martin hebben deze de zekerheid en garantie dat zij in Stork een partner 
hebben die ook dieper in de keten (2-Tier) transparantie kan bieden op de 
proceskwalite it. Dit is naast technische competentie een onderscheidende factor bij 
het winnen van nieuwe contracten. 
 

Knelpunten 

De belangrijkste knelpunten waren in eerste instantie gelegen in het aansluiten van 
leveranciers middels EDI. Door de genereuze ’sponsoring’ door Stork was er soms 
onvoldoende commitment van de leverancier om dit binnen een redelijke termijn tot 
een succes te maken. Daarnaast bleek dat veel leveranciers geen gestructureerd 
proces hebben om met wijzigingen in orders om te gaan en dat hierdoor veel fouten 
gemaakt worden.  
 
Het EDI integratie probleem is opgelost door het realiseren van strakkere afspraken 
met de leverancier vooraf. Hoewel dit niet het uitgangspunt was, heeft Stork zich 
tevens meer sturend en meer in voorschrijvende zin opgesteld qua spelregels en 
specificaties. Door strakke regie van Stork en inrichting van een ‘Management by 
Exception’ systeem dat actief de wijzigingen bewaakt, worden de tekortkom ingen op 

het gebied van wijzigingsbeheer ondervangen.  
 



 
Welke succesfactoren zorgden ervoor dat de samenwerking slaagde?  

Er is een aantal interne en externe succes factoren aan te wijzen, waarbij de interne 
factoren binnen een concern als Stork ook relevant zijn voor 
ketensamenwerkingsprojecten met onafhankelijke partijen. Stork bestaat namelijk  

uit veel werkmaatschappijen die vaak operationeel weinig met elkaar gemeen 
hebben. 

Externe succesfactoren: 

• geen kosten / abonnementen / investeringen vooraf voor de leverancier; 
• zeer eenvoudig, gestructureerd procurement proces waar het proces door  

een workflow engine gestuurd wordt en data entry tot absoluut minimum 
gereduceerd wordt; 

• ondersteuning van processen die vanuit de leverancier relevant zijn zoals 
prijswijzigingen, overleg over leverschema’s en betaalbaarstelling van 
facturen; 

• eerlijke en transparante evaluatie van de performance op basis van 
geregistreerde events. 

Interne succesfactoren: 

• sterke visie vanuit concerndirectie op creëren van waarde die actief 
uitgedragen wordt; 

• transparant afrekenmodel naar de werkmaatschappijen op basis van 
transacties en prestaties; 

• modeleren van propositie als dienstverlening waarvan de baten en kosten 
helder aan te geven zijn en er draagvlak gerealiseerd is voor implementatie. 
Dit in tegenstelling tot vanuit concern opgelegde standaarden op basis van 

investeringen in IT systemen. 
 

Hoe blijft de samenwerking succesvol? 

Een verbeteringstraject stopt niet zodra de eerst geste lde doelen ook gerealiseerd 
zijn. Bij Stork is gekozen voor het KISS principe (Keep It Simple Stupid!). Vanuit 
bewezen succes is men vervolgens verder gegaan met meer complexe 
procesverbeteringen. 

 

 
 
Rob van Ipenburg van Quyntess: ‘als ik één tip zou moeten geven over 

samenwerking: leer lopen voordat je gaat rennen, zorg dat de basis in orde is en dat 
iedereen daaruit voldoende voordeel kan halen om volgende stappen te kunnen 
zetten’.  
 



 
 
Zo zijn in vervolgstappen concepten geïmplementeerd als collaborative forecasting 
met geselecteerde leveranciers en VMI (Vendor Managed Inventory) concepten om 
voorraad verder te kunnen verlagen. Daarnaast vond integratie plaats met e-logistics 
waardoor in samenhang met het inkoopplan een transportplan opgeste ld wordt dat 
de totale kosten verlaagt door een slimme bundeling van stromen van verschillende 
leveranciers en het onderling afstemmen van bestel- en leverfrequenties. Door in 
elke fase de voordelen stap voor stap in kaart te brengen en te delen met de 
ketenpartners behouden deze hun interesse om zichzelf en e lkaar continue te 
verbeteren. 
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