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Inleiding 
 
Mijnheer de rector magnificus, dames en heren, 
 
Mogelijk denken collega inkooponderzoekers dat de titel van deze intreerede ontleend 
is aan het jaarlijkse IPSERA congres.1 Dat vond in april j.l. plaats in Catania, Sicilië, 
aan de voet van de Etna. De aanblik van die rokende puist in het Siciliaanse landschap 
was inderdaad imponerend en fascinerend. Mensen die mij al wat langer en wellicht 
iets beter kennen zullen echter wel vermoeden dat de titel ontleend is aan De Dijk 
klassieker ‘Dansen op de vulkaan’ . Vooral live optredens van deze band zijn voor mij 
al bijna twintig jaar een bron van (feest)vreugde en inspiratie. Er zullen in de loop van 
deze rede dan ook nog meerdere verwijzingen naar de verzamelde werken van De 
Dijk volgen.2 
Naast deze persoonlijk getinte motivatie is er zeker ook een meer inhoudelijke reden 
en die zit deels verstopt in de ondertitel. Inkoop heeft als vakgebied de afgelopen 
decennia een forse ontwikkeling doorgemaakt. Voor professionals in dit veld ligt de 
analogie met een actieve vulkaan voor de hand. Negatief gesteld kan dit leiden tot 
angst voor uitbarstingen, refererend aan nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten het 
inkoopdomein die als lava over ons heen komen. In de geest van De Dijk (‘ lief trek 
iets moois aan, dan gaan we dansen’) wil ik vandaag juist de nadruk leggen op de 
positieve kant van deze lavastromen. Vanuit die optiek kunnen professionele inkopers 
de zich voordoende kansen omzetten in betere prestaties voor hun organisaties. 
Overigens zullen ze daarbij zeker te maken krijgen met een bepaalde mate van 
dynamiek en turbulentie in hun omgeving. Het in de titel genoemde aspect samen 
refereert aan deze omgevingsrelaties. Om adequaat in te spelen op de uitdagingen 
dienen inkopers zowel intern als extern actief samen te werken.3 In deze rede richt ik 
me primair op ontwikkelingen in de samenwerking met leveranciers, aangezien deze 
vanuit inkoopperspectief een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren 
van de ketenprestaties. 
 
Ik wil echter eerst een globaal beeld schetsen van de inkoopfunctie en de 
ontwikkelingen die er binnen dit vakgebied de afgelopen decennia hebben 
plaatsgevonden. Hierbij zal ik ook expliciet stilstaan bij het snijvlak tussen inkoop en 
supply chain management (SCM) aangezien daarmee de basis wordt gelegd voor het 
vervolg van mijn betoog. In dat vervolg worden drie onderzoeksthema’s rondom dit 
snijvlak verder uitgewerkt. Ten eerste ga ik in op de dynamiek in de ontwikkeling van 
leveranciersrelaties. Vervolgens komt onder de noemer ‘global sourcing’  de 
internationale dimensie van inkoop aan bod en tenslotte besteed ik aandacht aan de 
impact van maatschappelijk verantwoord ondernemen op de inkoopfunctie. Voor elk 
van deze thema’s geef ik een beknopt overzicht van de relevante literatuur en 
ontwikkelingen in de praktijk. Binnen het tijdsbestek van deze rede heb ik daarbij 
zeker niet de pretentie volledig te zijn. Mijn belangrijkste doel is om per thema een 
beeld te schetsen van mogelijke onderzoeksprojecten. Bij de verdere invulling van 
mijn leerstoel zal deze onderzoeksagenda een belangrijke rol spelen. In modern 
managementjargon biedt dit ook de mogelijkheid om mij over enkele jaren ‘af te 
rekenen’  op de mate waarin deze plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. 
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Ontwikkelingen in de inkoopfunctie 
 
Definiëring 
Het is niet eenvoudig om tot een eenduidige definitie van de inkoopfunctie te komen. 
Er zijn vele varianten in omloop en met name in de Angelsaksische literatuur worden 
ook meerdere termen gebruikt. De belangrijkste van deze begrippen zijn procurement, 
purchasing, buying, supply en sourcing (Van Weele, 2001). 
Een meer formele definitie van de inkoopfunctie is “het van externe bronnen 
betrekken van alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de 
bedrijfsuitoefening, de bedrijfsvoering en de instandhouding van het bedrijf tegen de 
voor de organisatie meest gunstige voorwaarden”  (Van Weele, 2001, p.12). 
Interessant in deze definitie is het accent op alle in te kopen goederen en diensten en 
dus niet alleen de voor het primaire proces benodigde inputs. Voorbeelden van andere 
in te kopen goederen en diensten zijn kantoorartikelen, catering, schoonmaakdiensten, 
ICT (hardware en software), uitzendkrachten en logistieke diensten. De aandacht voor 
deze zogenaamde ‘non-product related’  (NPR) inkopen is de afgelopen jaren fors 
toegenomen. Vooraanstaande bedrijven als Unilever en Philips zijn tot het inzicht 
gekomen dat de NPR inkooppakketten samen veel geld vertegenwoordigen en dat er 
juist in dit deel van de inkoop nog forse besparingen mogelijk zijn (zie bijvoorbeeld 
Günther et al., 2003 en Krabbenborg en Dirkx, 2000).  
Een andere, in de praktijk veel gebruikte definitie van inkoop is “alles waar een 
factuur tegenover staat”  (Telgen, 2004, p.143). Deze compacte definitie stimuleert 
inkopers om via de financiële administratie inzicht te krijgen in de totale 
inkoopuitgaven van een organisatie. Dit inzicht is absoluut vereist om meer grip te 
krijgen op de prestaties van de inkoopfunctie. Het risico is echter dat de nadruk te zeer 
komt te liggen op de kostenaspecten van inkoop, terwijl in de definitie van Van Weele 
de ruimere term ‘meest gunstige voorwaarden’  wordt gehanteerd. Naast kosten kan 
daarbij worden gedacht aan criteria als kwaliteit, flexibiliteit, snelheid, 
leverbetrouwbaarheid en service. 
Om het belang van dit type criteria te illustreren wil ik graag de volgende aan de 
praktijk ontleende definitie kort aanstippen. Hans Valkenburg, hoofd Inkoop van de 
welbekende Efteling, definieert de essentie van inkoop als het “samenwerken met 
leveranciers aan een product dat me aanspreekt”  (Kroon en Vos, 2003, p. 26). Naast 
het feit dat de reeds eerder genoemde relaties met leveranciers hierin een prominente 
rol spelen, is het volgens Valkenburg cruciaal dat de (product)wensen van de 
uiteindelijke klanten leidend zijn voor de inkoopfunctie. Voor een organisatie als de 
Efteling is hierbij bedrijfszekerheid van levensbelang. Men kan het zich 
eenvoudigweg niet permitteren om door, bijvoorbeeld, matig presterende leveranciers 
een daling te krijgen in het door de klant ervaren serviceniveau. 
Ik had en heb niet de ambitie om de literatuur te verrijken met een nieuwe definitie 
van inkoop, maar de binnen de Efteling gekozen invulling heeft mij wel geïnspireerd 
om de volgende werkdefinitie te hanteren: de essentie van de inkoopfunctie is het 
benutten van kansen en het beheersen van risico’s met betrekking tot de totale 
ingaande stroom van goederen en diensten.4 De koppeling naar de door eindklanten 
gevraagde producten zit hier weliswaar niet expliciet in, maar deze is in mijn 
redenatie wel in sterke mate bepalend voor de door de inkoopfunctie te leveren 
prestaties. In het voorbeeld van de Efteling is het streven naar bedrijfszekerheid een 
vorm van risicobeheersing. Leveranciers moeten volledig doordrongen zijn van de 
noodzaak om attracties goed te laten functioneren en horecalocaties adequaat te 
bevoorraden. Valkenburg had verder nog een uitstekend voorbeeld van de rol van 
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inkoop bij het benutten van kansen om tot nieuwe attracties te komen. Die 
vernieuwing is noodzakelijk in de concurrentieslag met andere attractieparken. Het 
voorbeeld betreft een attractie met bewegende stoelen. Vanuit het verleden was er al 
een leverancier van stoelen en men had ook ervaring met een leverancier van de 
benodigde bewegingstechniek. De rol van inkoop was om die leveranciers bij elkaar 
te brengen en vervolgens gezamenlijk de klus te laten klaren (Kroon en Vos, 2003). 
Bij de concrete invulling van de eerder genoemde onderzoeksthema’s spelen de in 
mijn werkdefinitie opgenomen begrippen kansen en risico’s een belangrijke rol. Ik 
kom daar dan ook nog op terug. 
 
Inkoopproces 
Voor de beeldvorming is het echter wenselijk eerst meer inzicht te geven in de 
fasering van het inkoopproces. In figuur 1 is te zien dat dit proces bestaat uit de 
stappen specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg en 
evaluatie (Van Weele, 1990, 2001). In deze figuur is aangegeven dat de eerste drie 
samen de initiële/tactische inkoopfunctie vormen en de laatste drie stappen de 
operationele inkoopfunctie. 
 
HIER FIGUUR 1 
 
Het in figuur 1 weergegeven inkoopproces is om meerdere redenen van belang. Ten 
eerste kunnen hiermee enkele veel bestaande vooroordelen met betrekking tot inkoop 
bestreden worden. Inkoop is duidelijk meer dan alleen bestellen, door Telgen (1994) 
ook wel bonnen meppen genoemd, en stoer onderhandelen als onderdeel van de stap 
contracteren. Het zijn juist de daaraan voorafgaande stappen specificeren en 
selecteren waar met professioneel inkopen de meeste voordelen te behalen zijn. Ten 
tweede kan met deze figuur aangetoond worden dat de inkoopfunctie meer omvat dan 
de inkoopafdeling in organisaties.5 Vooral het specificeren van de inkoopbehoeften is 
veelal primair de verantwoordelijkheid van andere functiegebieden, bijvoorbeeld 
productie, engineering of marketing, binnen een organisatie. Inkopers dienen er 
vervolgens voor te zorgen dat de specificaties zo functioneel mogelijk en in zo 
objectieve termen wordt opgesteld. Deze manier van werken is er primair op gericht 
om vormen van overspecificeren, ook wel  ‘gold plating’  genoemd, te voorkomen. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het gebruik van ‘ full colour’  transportverpakkingen, 
waarbij representativiteit vaak als commerciële motivatie wordt gebruikt. De realiteit 
is echter dat die dure dozen eindigen op een stapel oud papier in een magazijn zonder 
dat ze ooit gezien zijn door eindconsumenten. In de praktijk blijken er vaak talloze 
‘gold plating’  voorbeelden te bestaan waar vanuit inkoopperspectief meestal veel te 
besparen valt. 
Tenslotte is het inkoopproces vrij eenvoudig te vertalen naar voorbeelden uit de privé-
sfeer, hetgeen een positief effect heeft op de overdracht naar buitenstaanders. Ik wil 
de zes stappen van dit proces dan ook kort toelichten aan de hand van een concreet 
voorbeeld, het boeken van een vakantie. 
In de eerste stap, specificeren, wordt beschreven wat er feitelijk ingekocht moet 
worden. In het voorbeeld gaat het om vragen als het gewenste type vakantie, de 
periode, de vervoerswijze en het beschikbare budget. Het is in deze fase van het 
inkoopproces cruciaal dat merkspecificaties (bijvoorbeeld het expliciet noemen van 
een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij) worden voorkomen om zoveel 
mogelijk leveringsopties open te houden. 
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De tweede stap omvat het selecteren van de meest geschikte leveranciers. In het 
voorbeeld gaat het er dan om de partij of partijen te vinden die in staat zijn om de 
gespecificeerde vakantie adequaat in te vullen. Bij dit zoekproces wordt traditioneel 
gebruik gemaakt van brochures en bezoeken aan reisbureaus, maar tegenwoordig ook 
meer en meer van het internet. In de praktijk zal blijken dat er een wisselwerking is 
met de specificatiefase. Het komt vaak voor dat de specificaties gewijzigd worden aan 
de hand van aanvullende informatie van mogelijke leveranciers. 
In de derde stap leiden onderhandelingen over specifieke condities uiteindelijk tot het 
contracteren van de gekozen leverancier. Een handige onderhandelaar slaagt er 
mogelijk in op nog wat extra’s (bijvoorbeeld aanvullende faciliteiten voor 
meereizende kinderen) uit het vuur te slepen. Deze fase resulteert voor de uiteindelijk 
gekozen reis in een overeenkomst met condities over aspecten als prijs, betaling, 
garanties en levering. In het gekozen voorbeeld valt dit vaak samen met de start van 
het operationele deel van de inkoopfunctie, het daadwerkelijke bestellen, ofwel 
boeken, van de benodigde goederen of diensten. 
De stap bewaken is vooral bedoeld om na te gaan of alle gemaakte afspraken ook 
daadwerkelijk worden nagekomen. Bij de geboekte vakantie gaat het er bijvoorbeeld 
om of de benodigde reisdocumenten tijdig beschikbaar zijn. 
Tenslotte is de stap nazorg en evaluatie er vooral op gericht de met een specifieke 
leveranciers opgedane ervaringen adequaat vast te leggen. Een systematische 
beoordeling van leveranciers en de door hen geleverde prestaties legt de basis voor de 
specificatiefase van toekomstige inkoopprocessen. In het vakantievoorbeeld zijn er 
legio verhalen over deels of totaal mislukte vakanties. Het is onwaarschijnlijk dat de 
daarvoor verantwoordelijk gehouden leveranciers in de toekomst weer benaderd 
zullen worden. 
 
Het risico van een op de privé-situatie toegesneden voorbeeld is dat het de indruk zou 
kunnen wekken dat inkoop ‘simpel’  is. Inkopen is immers een vertrouwd facet van 
ons dagelijks leven; denk hierbij alleen al aan de steeds terugkerende boodschappen.6 
Het feit dat iedereen bijna dagelijks wel iets (in)koopt wil echter zeker nog niet 
zeggen dat het ook goed gebeurt!7 Ik wil dan ook het belang van een professioneel 
ingerichte inkoopfunctie nog eens expliciet benadrukken. 
 
Belang inkoopfunctie 
Tien jaar geleden stelde collega Jan Telgen in zijn oratie al dat er sprake was van een 
verdere opwaardering van de inkoopfunctie (Telgen, 1994). Er zijn duidelijk signalen 
dat deze trend zich het afgelopen decennium heeft voortgezet. 
Ten eerste is er met name de afgelopen jaren in veel sectoren sprake geweest van 
economisch slecht weer. Inkoop wordt dan snel gezien als gebied waar besparingen 
mogelijk zijn. Dit is ook logisch, zeker in industriële bedrijven waar inkoopuitgaven 
vaak meer dan 60% van de totale productiewaarde vertegenwoordigen (Van Weele, 
2001). Voor bedrijven als Nike en Apple is dit percentage zelfs nog fors hoger 
(Harrison en van Hoek, 2002). Inkoop wordt dan ook steeds meer gezien als 
strategisch wapen in de concurrentiestrijd (Kamann, 1999). 
Ten tweede kan de verdergaande professionalisering van onderwijs en opleidingen op 
inkoopgebied genoemd worden. Dit geldt nationaal, maar ook internationaal in met 
name de Verenigde Staten, Engeland, Scandinavië en Duitsland. In Nederland wordt 
inmiddels per jaar voor enkele honderden universitaire studenten een goed 
onderwijsprogramma op het gebied van inkoop en leveranciersmanagement verzorgd 
(Vos en Wynstra, 2002). Verder zijn de breed erkende vakopleidingen voor inkopers 
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(NEVI 1 en 2) de laatste jaren verdiept en verbreed. Een voorbeeld van verdieping 
betreft het opnemen van de belangrijkste resultaten van recente promotieonderzoeken 
in het NEVI 2 programma. De verbreding komt terug in de voor  inkoopprofessionals 
noodzakelijke competenties zoals ondernemerschap, interdisciplinair samenwerken en 
resultaatgerichtheid. Verder wordt er in de NEVI 3 (‘master class’ ) opleiding gewerkt 
met intervisiegroepen om de onderlinge bewustwording van de kerncompetenties 
verder te stimuleren (Ruiter, 2004). Tenslotte past ook het recente initiatief van de 
NEVI om van start te gaan met een ‘Continuing Purchasing Development’  (CPD) 
programma uitstekend bij de verdergaande professionalisering. Een moderne inkoper 
(m/v) moet immers op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en in staat zijn 
deze te vertalen naar de eigen situatie (Ruiter, 2004). Het CPD programma biedt 
inkoopprofessionals de mogelijkheid om onderling kennis en ervaringen te delen om 
zich zodoende persoonlijk te blijven ontwikkelen. 
Een derde signaal is de opmars van Chief Purchasing Officers (CPO’s) binnen 
bedrijven. Deze inkoopmanagers rapporteren steeds hoger in de organisatie (Van 
Weele et al., 2004). In Nederland is de recente benoeming van Barbara Kux als CPO 
in de Groepsraad van Philips het meest in het oog springende voorbeeld van deze 
ontwikkeling.  
Tenslotte blijkt uit de investering van de NEVI in het Purchasing Excellence (PE) 
programma duidelijk de ambitie om inkoop in Nederland structureel op een hoger 
niveau te krijgen. Het lijkt me voor het vervolg van mijn betoog zinvol om nader in te 
gaan op de opzet en eerste Nederlandse resultaten van dit programma. 
 
Purchasing excellence 
Eind 2001 is de NEVI gestart met het PE programma met als achterliggende ambitie 
om de inkoopfunctie van Nederlandse bedrijven verder te professionaliseren. De 
indruk bestond dat er in veel organisaties nog volop ruimte bestond voor verbetering 
van de inkoopprestaties en daarmee ook voor een vergroting van de winstgevendheid. 
Die indruk werd bevestigd in een recente benchmarking studie, uitgevoerd als 
onderdeel van het Nederlandse PE programma. Kort samengevat zouden de 69 
deelnemende bedrijven hun inkoopuitgaven met circa 10% kunnen verlagen en hun 
winst zelfs met ruim 20% kunnen verhogen als zij inkoop ‘best practices’  op grote 
schaal en excellent zouden toepassen (NEVI, 2002).8 Om dit verbeterpotentieel vast te 
stellen is een vergelijking gemaakt met de leiders uit de wereldwijde benchmarking 
database van A.T. Kearney. Uit de analyse van de onderzoeksresultaten bleek dat de 
Nederlandse bedrijven achterbleven bij deze leiders, ongeacht de bedrijfsgrootte of de 
industriesector.9 Een ander interessant resultaat was dat de deelnemende bedrijven 
vaak wel weten wat er te koop is op het gebied van professioneel inkoopmanagement, 
maar er kennelijk niet in slagen deze kennis in de eigen situatie toe te passen. In 
Nederlandse rapportcijfers vertaalt zich dit in een 8 voor kennis, een magere 5 voor 
implementatie en een ronduit slechte 3 voor resultaat (NEVI, 2003, p.5).10 
Het daadwerkelijk professionaliseren van inkoop is dus in de praktijk makkelijker 
gezegd dan gedaan. De projecten 2 en 3 van het PE programma waren er primair op 
gericht om kennis te verzamelen over de wijze waarop bedrijven hun inkoopfunctie 
trachten te verbeteren. Meer specifiek is hierbij aandacht besteed aan de 
succesfactoren van de gekozen aanpak, de te overwinnen valkuilen en de bereikte 
resultaten. In totaal hebben tien bedrijven inzicht gegeven in hun marsroute op weg 
naar Purchasing Excellence (NEVI, 2003). 
Een belangrijk kompas voor die marsroute wordt gevormd door het zogenaamde 
Michigan State University (MSU) model van de Amerikaanse inkoophoogleraar 
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Monczka. De essentie van dit model bestaat uit een integraal raamwerk van acht 
strategische en zes ondersteunende processen op het gebied van inkoopmanagement. 
Voor elk van deze processen is een ‘World Class Excellence’  niveau gedefinieerd. 
Bedrijven kunnen vervolgens door middel van een self assessment vaststellen hoe ze, 
op een schaal van 1 tot 10, scoren op de diverse processen. 
De strategische processen zijn weergegeven in figuur 2.11  
 
HIER FIGUUR 2 
 
De beslissing om al dan niet tot outsourcing over te gaan is van cruciaal belang voor 
organisaties. De essentie van outsourcing is dat een organisatie zich volledig gaat 
richten op de kernactiviteiten, met voor inkoop als belangrijke consequentie dat alle 
overige activiteiten bij derden worden ondergebracht. Uit de benchmarking studie 
bleek dat voor 97% van de wereldleiders de eigen kerncompetenties inderdaad een 
belangrijke leidraad vormden bij beslissingen om tot outsourcing over te gaan. Bij de 
Nederlandse bedrijven bleken historische bedrijfsontwikkelingen een grotere rol te 
spelen dan de formele kerncompetenties (NEVI, 2002). 
Het ontwikkelen van strategieën per artikelgroep is cruciaal om recht te doen aan de 
specifieke verschillen die er bestaan tussen groepen. De artikelgroep strategie is 
vervolgens een belangrijke input voor het ontwikkelen van een ‘world class’  
leveranciersbestand. Dat proces is duidelijk gekoppeld aan het ondersteunende proces 
globalisering aangezien het identificeren en ontwikkelen van leveranciersrelaties voor 
vele bedrijven inmiddels een internationale dimensie heeft gekregen. 
De volgende drie strategische processen hebben betrekking op het managen van de 
leveranciers. Het is daarbij voor inkoop van groot belang om de relaties zodanig te 
ontwikkelen dat de kennis en expertise van de leveranciers optimaal benut wordt in 
zowel het ontwikkelingsproces als het feitelijke orderrealisatieproces. 
Het strategische proces leveranciersontwikkeling en kwaliteit heeft als belangrijkste 
doel om de vaardigheden en prestaties van leveranciers op een hoger niveau te 
krijgen. Een hoog tempo op dit vlak kan voor inkopende organisaties een positief 
effect hebben op de concurrentiepositie. Tenslotte is strategisch kostenmanagement 
gericht op het identificeren van kostenveroorzakers om vervolgens besparingen in de 
hele keten te realiseren. 
 
Op basis van de resultaten van de projecten 2 en 3 binnen het PE programma kunnen 
nog weinig harde uitspraken worden gedaan met betrekking tot de gerealiseerde 
verbeteringen. De tien cases bestreken een periode van zes tot negen maanden 
hetgeen te kort is om de directe effecten te meten om nog maar te zwijgen van de 
inbedding van de veranderingen in de in het MSU model vastgelegde processen. Uit 
de resultaten blijkt wel overduidelijk dat inkoopprofessionalisering een kwestie van 
lange adem is. De tien bij het onderzoek betrokken bedrijven denken voor de door 
hun gedefinieerde verbeteringsprojecten 12 tot 36 maanden nodig te hebben. De 
daaraan gekoppelde verwachte besparing op de geanalyseerde inkoopuitgaven varieert 
van 4,7 tot 16,5% (NEVI, 2003). Uit de individuele casebeschrijvingen blijkt dat de 
scope van de verbeteringsprojecten veelal nog relatief beperkt is. Een voorbeeld 
betreft de Platina case waar de scope is beperkt tot twee artikelgroepen met een 
besparingspotentieel van circa 7,5%. Voor dit relatief beperkte project is al rekening 
gehouden met een doorlooptijd van drie jaar (NEVI, 2003, p.35-36). De vraag is dan 
ook gerechtvaardigd hoeveel tijd meer fundamentele veranderingen zullen vergen. 
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Een andere kritische observatie is dat de focus in een groot aantal van de beschreven 
projecten heel sterk intern gericht lijkt te zijn. Er lijkt in de beschreven cases weinig 
aandacht besteed te worden aan de mogelijke bijdrage van leveranciers, terwijl deze 
in de strategische processen van het MSU model toch een vrij prominente rol spelen. 
De J&C case kan hierbij als illustratie gebruikt worden. Dit bedrijf in de 
kapitaalintensieve dienstverlening (met een omzet van circa 7 miljard Euro, waarvan 
5 miljard inkoopuitgaven) scoorde op alle ondersteunende en strategische processen 
onvoldoende (zie NEVI, 2003, p.44). Bij het stellen van de prioriteiten voor het 
beoogde veranderingstraject kwam het accent te liggen op de intern gerichte 
processen om nieuwe strategieën per artikelgroep te ontwikkelen en om 
personeelsbeleid op inkoopgebied te verbeteren. Het slechtst scorende proces, het 
ontwikkelen en managen van leveranciersrelaties, werd kennelijk niet als speerpunt 
gezien. Dit was wel het geval in de Bruke case (industrieel bedrijf met een omzet van 
100 miljoen Euro), waar een vendor rating systeem is opgezet om aspecten als 
leveringsbetrouwbaarheid, leveringstijd en productschade per leverancier bij te 
houden. Dit systeem heeft ertoe bijgedragen dat de prestaties van Bruke’s leveranciers 
zijn verbeterd, mede omdat ze weten dat deze gegevens als input worden gebruikt in 
de contractbesprekingen (NEVI, 2003, p.73). 
Dit is slechts één illustratie van de kansen op het gebied van leveranciersmanagement  
om de prestaties van de totale keten te verbeteren. Ik ga nu in meer detail in op de 
relatie tussen inkoop en ketenmanagement (SCM). 
 
Inkoop en supply chain management 
SCM is de laatste jaren zowel in de praktijk als in de literatuur een belangrijk thema 
geworden. De essentie van SCM12 is het coördineren van de activiteiten van 
verschillende ketenpartijen gericht op het optimaliseren van de prestaties van de totale 
keten (Van der Veen, 2003). In toenemende mate vindt de concurrentie plaats tussen 
ketens en niet meer zozeer tussen individuele ondernemingen (Christopher, 1998). 
Het moet allemaal sneller, beter, goedkoper en vaak zal de zwakste schakel bepalend 
zijn in hoeverre een keten die prestaties ook daadwerkelijk kan leveren. Hieruit blijkt 
eens te meer dat het optimaliseren van de keten belangrijker is dan het optimaliseren 
van individuele schakels. Een estafetteploeg kan hierbij als voorbeeld dienen. Een 
team met de vier beste atleten zal niet altijd winnen. Het gaat ook, en misschien wel 
vooral, om een perfect samenspel tussen de vier individuele lopers. 
Een andere indicatie voor de toegenomen aandacht voor SCM blijkt uit het aantal 
papers over deze thematiek op EurOMA conferenties.13 In 2004 was SCM met 67 van 
de 200 papers met afstand het meest populaire thema op het door INSEAD 
georganiseerde EurOMA congres (Van Wassenhove et al., 2004). Ter vergelijking: in 
1994 ging op het eerste EurOMA congres slechts een handjevol papers over SCM en 
dan ook nog vaak op een meer impliciete manier (Platts et al., 1994). Een interessante 
observatie daarbij is dat de SCM bijdragen voor een belangrijk deel uit Nederland 
kwamen. Het was hier toen al vrij normaal om over integrale logistiek te praten en 
achteraf is dat te zien als voorloper van het SCM concept. 
 
Voor inkoop betekent de trend tot een meer integrale ketenbenadering een ingrijpende 
verandering in de manier van werken. Door de eerder genoemde trend om meer en 
meer uit te besteden zijn de prestaties van externe leveranciers in grote mate bepalend 
voor de concurrentiekracht van de totale keten. De rol van inkoop is in deze context 
cruciaal aangezien deze functie verantwoordelijk is voor de selectie en operationele 
aansturing van leveranciers (zie ook figuur 1). 
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Deze rol zal ik aan de hand van de ASML keten nader toelichten.14 De apparaten van 
ASML worden gebruikt door producenten van chips. Ter indicatie: het zijn producten 
van tussen de 10 en 20 miljoen Euro per stuk ter grootte van een zeecontainer. Een 
bedrijf waar we als Nederland B.V. trots op kunnen zijn (en dat vergeten we in 
economisch slecht weer wel eens), want ASML heeft zich in een kleine twintig jaar 
ontwikkeld van kleine speler tot marktleider in een zeer competitieve business. ASML 
opereert diep in de high-tech elektronica keten en is daarmee onderhevig aan grote 
schommelingen in de vraag. Deze turbulentie vertaalt zich in een noodzaak om heel 
flexibel te zijn; schommelingen van plus of min 40% ten opzichte van de voorspelling 
per kwartaal zijn geen uitzondering. In combinatie met een hoog aandeel van inkoop 
in de productiewaarde, ligt hier voor inkoop een enorme uitdaging. Binnen ASML 
betekende dit een verschuiving van materiaalbeschikbaarheid naar excellentie in de 
totale keten. In termen van prestatie-indicatoren moesten leveranciers niet alleen top 
zijn qua levertijden, maar ook op de aspecten kwaliteit, technologie en integrale 
kosten. Binnen ASML inkoop zijn alleen al twee mensen bezig om elke maand te 
rapporteren over de leveranciersprestaties. Verder zijn er voor de vijftig belangrijkste 
leveranciers zogenaamde Supplier Account Teams, waarin meerdere disciplines van 
zowel ASML als de leveranciers vertegenwoordigd zijn. 
 
Het SCM concept ziet er op papier prachtig uit, maar het blijkt in de praktijk vaak 
uitermate lastig te zijn om het ook echt te laten werken. Ook bij ASML heeft men 
zeker niet het gevoel ‘ klaar’  te zijn.  Het gaat tenslotte om het samenspel van 
organisaties met elk hun eigen (resultaat)verantwoordelijkheid, waarbij er meestal 
formeel ook geen sprake is van een eigenaar (‘patron’ ) van de totale keten (Van der 
Veen, 2003). Uit onderzoek kennen we inmiddels talloze voorbeelden van obstakels 
op de hobbelige weg naar het SCM ideaal (zie onder andere Akkermans et al., 1999). 
Het gaat hierbij om factoren als een historie van locale optimalisatie binnen 
functionele silo’s (in plaats van de eerder genoemde ketenoptimalisatie), gebrek aan 
gemeenschappelijke doelen, onvoldoende communicatie tussen ketenpartijen, een 
korte termijn oriëntatie bij verkoop en een gebrek aan ondersteuning vanuit het 
topmanagement. Kortom, meer dansen in het duister dan dansen op de vulkaan en al 
helemaal geen ideale estafetterace. 
De essentie van het achterliggende causale relatiemodel bleek verontrustend 
eenvoudig te zijn (zie figuur 3). Het is een zichzelf versterkende ‘ loop’  die in de 
praktijk vaak negatief uitpakt. Het werkt als volgt: de ketenprestaties vallen tegen, 
waardoor de belangrijkste stakeholders (met name het topmanagement) niet echt 
geloven in een bijdrage van SCM aan het versterken van de concurrentiepositie. 
Daardoor is men ook niet bereid substantieel te investeren in het verbeteren van SCM 
elementen, hetgeen het onwaarschijnlijk maakt dat de kwaliteit van SCM wezenlijk 
zal verbeteren. En daarmee is de ‘circle of doom’ rond. 
 
HIER FIGUUR 3 
 
Is SCM dan een in de praktijk onbereikbaar ideaal? Mogelijk in extreme zin wel, 
maar de in figuur 3 geschetste loop kan wel degelijk positief werken. Voorwaarde is 
dan wel dat de ketenpartijen erin slagen de vicieuze cirkel te doorbreken. Uit het 
onderzoek met Henk Akkermans en Paul Bogerd kwamen gelukkig enkele ‘enablers’ 
naar voren om de SCM obstakels uit de weg te ruimen (Akkermans et al., 1999). 
Extern werden daarbij de rol van innovatieve nieuwkomers en veeleisende klanten 
expliciet genoemd. Intern werden het stimuleren van crossfunctionele loopbanen, het 
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benutten van de mogelijkheden van IT systemen en ondersteuning vanuit het 
topmanagement als kansrijk betiteld. 
Een recent voorbeeld van een innovatieve nieuwkomer is de rol van Apple in de 
muziekindustrie. De iTunes Music Store van Apple stelt consumenten in staat eigen 
albums samen te stellen. Dit kan tegen relatief scherpe prijzen aangezien groothandel 
en detailhandel in het achterliggende distributiemodel niet meer nodig zijn. Inmiddels 
zijn er in de VS via dit concept al meer dan 100 miljoen songs verkocht voor $ 0,99 
per stuk. De PC producent Apple zorgt op deze wijze voor een radicale verandering in 
de muziekindustrie.15 
 
Inkoop als wetenschappelijke discipline 
Voor ik in meer detail in ga op mijn onderzoeksagenda voor de komende jaren, wil ik 
als intermezzo even stilstaan bij de positionering van inkoop in het wetenschappelijke 
spectrum. Om te beginnen is inkoop nog een relatief jonge loot aan de academische 
boom. Dit komt onder andere tot uiting in de lage, of zelfs afwezige, impactscores van 
internationale tijdschriften op inkoopgebied (zie tabel 1).16  
 
Tabel 1: Impactscores voor diverse internationale tijdschriften 
 
Tijdschr ift Impactscore 
Organisatie en Strategie 
Academy of Management Review 
Academy of Management Journal 
Strategic Management Journal 
Administrative Science Quarterly 
Organization Science 
Journal of International Business Studies 
Algemeen management 
Harvard Business Review 
Sloan Management Review 
Marketing 
Journal of Marketing 
Journal of Marketing Research 
Marketing Science 
International Journal of Research in Marketing 
Industrial Marketing Management 
Operations Research (OR) 
Management Science 
European Journal of Operational Research 
Journal of the Operational Research Society 
Operations Management (inclusief inkoop) 
Journal of Operations Management (JOM) 
International Journal of Operations & Production Management 
Production & Operations Management (POM) 
Journal of Purchasing & Supply Management 
Journal of Supply Chain Management 

 
4,415 
3,343 
2,723 
2,721 
2,372 
1,393 
 
1,371 
1,311 
 
2,611 
2,143 
1,898 
0,750 
0,563 
 
1,468 
0,605 
0,416 
 
1,795 
0,547 
0,393 
- 
- 

 
 
Voor een buitenstaander is dit systeem waarschijnlijk niet echt helder, dus laat ik een 
analogie met de sportwereld maken. Ik kies voor het tennis, maar in het wielrennen 
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geldt iets vergelijkbaars. Een tennisser kan bij een toernooi punten voor de 
wereldranglijst verdienen, waarbij een groot (Grand Slam) toernooi uiteraard veel 
meer oplevert dan een meer bescheiden (bijvoorbeeld challenger) toernooi. Bij ons 
zijn tijdschriften met hoge impactscores de Grand Slams en verder daalt de status 
evenredig met de impactscore. Een andere parallel is dat een tennisser punten verliest 
als hij slecht presteert op een toernooi waar hij het jaar ervoor goed scoorde. Denk 
bijvoorbeeld aan Martin Verkerk op Roland Garros. Wij kunnen in Tilburg over een 
periode van vijf jaar punten verzamelen en het totaal van die scores wordt ieder jaar 
opnieuw berekend. Bij mij viel er dit jaar een publicatie met een redelijke impactscore 
af en dat betekende een duikeling op onze ranking. Voor tennissers betekent zo’n 
duikeling minder kans op directe kwalificatie voor de grote toernooien.17 Bij ons 
vertaalt het zich in minder middelen (tijd en geld) om onderzoek te doen.18 
Een recente persoonlijke ervaring is mogelijk nuttig om dit wat abstracte verhaal 
concreter te maken. Samen met mijn ‘schrijfmaatje’  Henk Akkermans is het eind 
2003 gelukt een artikel te publiceren in het binnen ons vakgebied redelijk prestigieuze 
tijdschrift Production & Operations Management (POM).19 De totale doorlooptijd van 
dit traject was bijna drie (!!) jaar inclusief twee serieuze reviewrondes. En wat leverde 
dit nou op, naast de ‘ lol’  om als Europeanen in een door Amerikanen gedomineerd 
tijdschrift te staan? In tabel 1 is te zien dat de impactscore van POM circa 0,4 is, niet 
echt een Grand Slam publicatie dus. In ons Tilburgse meetsysteem kan ik met een 
paar bijdragen voor Nederlandse handboeken en vaktijdschriften een vergelijkbare 
score halen en daar heb ik dan echt geen drie jaar voor nodig! 
  
Mogelijk klinkt dit verhaal wat verbitterd en cynisch, misschien zelfs een tikkeltje 
zielig. Dat is echter absoluut niet de bedoeling. Dit zijn nu eenmaal de spelregels in 
onze tak van sport. Moraal is wel dat het voor onderzoekers in een jonge discipline 
relatief moeilijk is om hoge impactscores te halen. Een vergelijking met marketing 
ligt voor de hand aangezien vanuit commercieel perspectief inkoop en marketing twee 
kanten van dezelfde medaille zijn. In zijn intreerede stelde Van Weele (1990) dat 
marketing al stevig verankerd was in de managementwetenschappen, terwijl 
wetenschappelijk inkooponderzoek nog relatief zwak ontwikkeld was. In tabel 1 is te 
zien dat enkele marketingtijdschriften inmiddels een behoorlijke impactscore hebben, 
terwijl dat op inkoopgebied nog niet het geval is. 
Moeten we dan nu somber zijn over de academische toekomst van inkoop? Dat denk 
ik niet, want er zijn voldoende signalen dat inkoop zich (ook) als wetenschappelijke 
discipline verder aan het ontwikkelen is. Ten eerste is er zowel nationaal als 
internationaal sprake van een groeiend aantal leerstoelen op dit vakgebied. In hun 
redes constateerden zowel  Telgen (1994) als  Van Weele (1994) reeds dat de NEVI 
hierbij in Nederland een belangrijke voortrekkersrol vervulde en dat is anno 2004 nog 
steeds het geval. Ten tweede is er een belangrijke rol weggelegd voor het eerder 
genoemde IPSERA netwerk als ontmoetingsplaats voor inkooponderzoekers. Vooral 
bijdragen van relatieve ‘buitenstaanders’  kunnen een krachtige impuls zijn voor de 
verdere ontwikkeling van de inkoopdiscipline (zie ook Van Weele, 1990). In 2002 
gingen, bijvoorbeeld, de ‘ runner up’  prijzen voor de beste IPSERA papers van dat jaar 
naar Michael Mol en Chris Snijders. In de bijdrage van Mol et al.(2002) werd een 
brug geslagen tussen het global sourcing fenomeen en de international business 
literatuur. Snijders et al. (2002) beschrijven de resultaten van een experiment waarbij 
de prestaties van inkoopmanagers met betrekking tot de inkoop van IT producten 
werden vergeleken met die van studenten en computers. De voor professionals 
moeilijk te accepteren uitkomst is dat het computerprogramma beter presteerde dan de 
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mens. Minstens zo interessant vind ik dat Snijders heeft gekozen voor een in zijn 
domein (sociologie) veel gebruikte experimentele opzet, hetgeen in inkooponderzoek 
zeker niet gebruikelijk is. 
Verder zijn er ook in de tabel 1 genoemde toptijdschriften regelmatig 
inkoopgerelateerde publicaties te vinden. Het thema klant leveranciersrelaties komt 
bijvoorbeeld in alle genoemde onderzoeksgebieden aan bod, zij het soms onder 
andere namen. In de strategisch management literatuur zijn regelmatig artikelen over 
‘ interorganizational relations’  opgenomen. Ik hoop dan ook dat er de komende jaren 
voldoende ‘bruggenbouwers’  zijn die inkooponderzoek koppelen aan domeinen als 
strategisch management, organisatiewetenschappen, sociologie (bijvoorbeeld 
netwerktheorie), Operations Research en marketing. 
Ten derde heeft het Journal of Purchasing & Supply Management (JPSM) duidelijk de 
potentie en ambitie om zich te positioneren als hoogwaardig internationaal tijdschrift. 
Het proces om de bijbehorende erkenning in de vorm van een aantrekkelijke 
impactscore te krijgen zal echter zeker nog de nodige tijd vergen en tot die tijd zullen 
ambitieuze onderzoekers JPSM mogelijk niet als ‘aantrekkelijk toernooi’  zien. 
 
 
Onderzoeksagenda 
 
Na dit intermezzo over publiceergedrag in mijn werkomgeving wil ik het weer over 
de inhoud gaan hebben, daar gaat het tenslotte toch om. Mijn persoonlijke beleving 
van dansen op de vulkaan in mijn werk is namelijk vooral een kwestie van het doen 
van stimulerend onderzoek. Mijn intrinsieke motivatie daarbij is het doorgronden van 
‘hoe iets (niet) werkt’ . En dat doe ik dan bij voorkeur samen met collega’s met een 
vergelijkbare drive, maar liefst wel met complementaire kennis en expertise. 
In het vervolg van deze rede wil ik in grote lijnen een beeld schetsen van mijn 
onderzoeksagenda voor de komende jaren. Het accent ligt hierbij op een drietal 
hoofdthema’s: de ontwikkeling van leveranciersrelaties in de keten, global sourcing 
en de relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en inkoop. 
Voor de eerste twee thema’s kan ik voortbouwen op eerder onderzoek, veelal met een 
verkennend karakter, het derde thema is voor mij nog relatief onontgonnen 
onderzoeksterrein. Overigens lijkt het erop dat er überhaupt nog weinig 
wetenschappelijk onderzoek is gedaan op het snijvlak tussen MVO en inkoop. 
De genoemde thema’s sluiten ook goed aan bij elders genoemde ontwikkelingen en 
trends op inkoopgebied. In een onderzoek van Trent &  Monczka (1998) werden 
global sourcing en partnerships met leveranciers genoemd als inkoopactiviteiten waar 
het afgelopen decennium veel aandacht aan is besteed. Uit dat onderzoek blijkt echter 
niet duidelijk in hoeverre die inspanningen ook tot tastbare resultaten hebben geleid. 
Verder zijn globalisering en ethiek & transparantie twee van de in totaal zes thema’s 
binnen de beleidsvisie 2005-2009 van de NEVI.20 De aandacht voor globalisering 
sluit aan bij de constatering van Trent en Monczka (1998) dat de bij hun onderzoek 
betrokken bedrijven steeds meer aandacht besteden aan de internationale dimensie 
van inkoop. Ethiek en transparantie worden door de NEVI als basisvoorwaarden voor 
het inkoopproces beschouwd. Relevante onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld 
duurzaamheid, milieubelasting, arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Het is voor 
inkopers belangrijk om het juiste instrumentarium te ontwikkelen om deze 
onderwerpen op adequate wijze aan te pakken. Het is daarbij naar mijn mening niet 
voldoende om alleen te vertrouwen op gedragscodes. 
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Ontwikkeling leveranciersrelaties in de keten 
 
Inleiding 
De voor de hand liggende De Dijk associatie bij dit thema is ‘ Ik kan het niet alleen’ . 
Leveranciers spelen een steeds belangrijkere rol binnen zowel de productontwikkeling 
als de feitelijke voortbrengingsprocessen binnen ketens. Dit bleek eerder in deze rede 
al bij de bespreking van het MSU model (zie figuur 2). Een belangrijke uitdaging 
voor inkoop is het adequaat ontwerpen en besturen van leveranciersrelaties. 
Samenwerking met ketenpartners heeft de afgelopen jaren duidelijk aan populariteit 
gewonnen. Met name producenten van auto’s, elektronica en voedingsmiddelen 
hebben inmiddels ruime ervaring met het verbeteren van het ontwerp van en de 
afstemming binnen hun ketens. Evenals voor de begrippen inkoop en SCM zijn er 
voor het concept ketensamenwerking meerdere definities in omloop. Op basis van die 
definities zijn wel enkele gemeenschappelijke aspecten te identificeren. 
Samenwerking met ketenpartners wordt gekenmerkt door een lange termijn oriëntatie, 
gemeenschappelijke doelstellingen, een open uitwisseling van informatie, 
veranderingen in de bedrijfsprocessen en gezamenlijke planning van ketenactiviteiten 
(Van de Vijver et al., 2003). 
Het zal duidelijk zijn dat het vanuit inkoopperspectief niet wenselijk is dergelijke 
relaties na te streven voor alle leveranciers. Anders geformuleerd is er behoefte aan 
differentiatie in het leveranciersbeleid. 
 
Portfoliomodellen 
De grondlegger voor het portfoliodenken als basis voor gedifferentieerd 
leveranciersmanagement is Kraljic (1983), door collega Kamann (1999) de ‘Porter 
van inkoop’  genoemd. De essentie van de Kraljic matrix is dat alle inkooppakketten 
worden ingedeeld in vier segmenten: routine, hefboom, bottleneck en strategisch (zie 
figuur 4). De verticale as is een indicator voor het financiële belang van een specifiek 
inkooppakket in de totale inkoopportfolio van een onderneming. De horizontale as 
geeft een indicatie van de mate van risico’s die gepaard gaan met de inkoop van een 
specifiek pakket. In het algemeen nemen deze risico’s toe naarmate er minder 
leveranciers zijn voor dat pakket en/of er voor de levering heel specifieke kennis en 
expertise nodig is. 
 
HIER FIGUUR 4 
 
Kraljic (1983) heeft zijn productportfolio gekoppeld aan per segment wenselijk 
geachte leveranciersrelaties. Deze relaties, stereotiepen in de terminologie van 
Kamann (1999) genoemd, zijn in figuur 4 cursief weergegeven. Voor 
hefboomproducten is dit een strategie van concurrentiestelling, ook wel ‘verdeel en 
heers’  genoemd, om optimaal gebruik te maken van het grote financieel belang van 
dit type pakketten in combinatie met een relatief beperkt risico aan de aanvoerkant. 
Voor routineproducten ligt het accent op het vergroten van de inkoopefficiency, 
bijvoorbeeld door het toepassen van elektronisch bestellen. Bij knelpuntproducten 
heeft het veiligstellen van leveringen op korte termijn absolute prioriteit, terwijl 
vanuit inkoopperspectief op langere termijn actief gezocht dient te worden naar 
alternatieven. Tenslotte zijn de leveranciers in het strategische segment de beoogde 
partners waarop de eerder genoemde aspecten van ketensamenwerking betrekking 
hebben. 
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Voor het vervolg van mijn betoog over dit thema, zijn twee tekortkomingen van de 
Kraljic matrix van belang: het statische karakter en de eenzijdige focus op de 
inkoopkant van de medaille.21 
Ten eerste leidt toepassing van de matrix in eerste instantie tot een momentopname 
met betrekking tot de segmentering van de totale inkoopportfolio. De aldus verkregen 
inzichten zijn voor veel organisaties al uitermate nuttig, maar de echte meerwaarde 
ontstaat pas als er vanuit inkoop gericht beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd om 
inkooppakketten verder te ontwikkelen. Kamann (1999) noemt het voorbeeld van het 
bundelen van meerdere routineproducten zodat deze als totaalpakket door een enkele 
leverancier ingevuld kunnen worden. Deze bundeling impliceert een verschuiving 
richting het segment hefboomproducten, zeker als de geselecteerde leverancier weet 
dat zijn prestaties periodiek geëvalueerd worden. 
In meer generieke zin heeft het promotieonderzoek van Gelderman (2003) 
geresulteerd in een negental strategische richtingen in de Kraljic matrix (zie ook 
Gelderman en Van Weele, 2003). Deze mogelijke bewegingen binnen en tussen de 
vier segmenten zijn weergegeven in figuur 5. De door Kamann (1999) beschreven 
bundeling van routineproducten is in deze figuur een voorbeeld van het type 3. 
Partnerships bleken slechts sporadisch voor te komen bij de door Gelderman en Van 
Weele (2003) onderzochte bedrijven, terwijl succesvolle samenwerking wel degelijk 
als waardevol werd beschouwd. In mijn onderzoek rondom dit thema wil ik dan ook 
zeker aandacht besteden aan bruikbare mechanismen bij het ontwikkelen dan wel 
verstevigen van partnership relaties. 
 
HIER FIGUUR 5 
 
Een tweede beperking van de Kraljic matrix is de wat eenzijdige focus op het 
perspectief van de inkopende partij.22 De positionering van de leverancier dreigt 
daarmee onderbelicht te worden. De gezichtspunten van leveranciers en inkopers 
hoeven immers niet altijd overeen te stemmen (Santema, 2001). Dit bezwaar wordt 
ondervangen in het door Bensaou (1999) ontwikkelde model voor strategische 
samenwerking in de automobielindustrie. In dit in figuur 6 weergegeven model 
worden vier verschillende typen van samenwerking in ketens onderkend. Deze typen 
worden bepaald door de mate van wederzijdse specifieke investeringen in 
ketensamenwerking. Het begrip investeringen moet hierbij breed worden gezien. Het 
gaat niet uitsluitend om ‘harde’  investeringen in systemen en faciliteiten (bijvoorbeeld 
fabrieken of magazijnen), maar ook om de meer ‘zachte’  investeringen in relaties. Die 
zachte kant is er vooral op gericht om tijd en energie te stoppen in het uitwisselen van 
relevante kennis en ‘best practice’  ervaringen. Een voorbeeld aan de leverancierszijde 
betreft de inzet van de eigen technische staf bij de ontwikkeling van nieuwe producten 
of processen door de klant. 
 
HIER FIGUUR 6 
 
In een marktrelatie zijn er geen wederzijdse specifieke investeringen en is er (dus) 
geen sprake van samenwerking tussen de betrokken ketenpartijen. De partijen kunnen 
gemakkelijk switchen als dat wenselijk of noodzakelijk is. In een buyer captive 
situatie slaat de investeringsbalans door naar de koper, die relatief meer geïnvesteerd 
heeft in de relatie dan de leverancier. De kopende partij wordt daardoor afhankelijk 
van de leverancier. Een belangrijke implicatie voor inkoop is dat deze specifieke 
investering verloren is als de leverancier de samenwerking beëindigt. Het omgekeerde 
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geldt in de supplier captive situatie waar de leverancier in feite de onderliggende 
partij is. Alleen in de situatie van strategische partnerships, waarin beide partijen 
investeren in de samenwerking, zijn de wederzijdse specifieke investeringen hoog en 
is er daardoor sprake van een sterke wederzijdse afhankelijkheid.23 
Aan de hand van het Bensaou model kan worden beoordeeld of veranderingen in 
specifieke samenwerkingsrelaties mogelijk en/of wenselijk zijn. Het is dan echter nog 
niet duidelijk hoe die veranderingen gerealiseerd kunnen worden. Een indicatie van 
het benodigde veranderingsproces is te vinden in het voorbeeld van Lucent 
Technologies, in 2002 winnaar van de door het Amerikaanse Purchasing Magazine 
uitgereikte ‘Gold Medal’  op inkoopgebied. De door dit Amerikaanse high-tech bedrijf 
gerealiseerde forse resultaatverbeteringen waren voor een belangrijk deel toe te 
schrijven aan een andere invulling van de relaties met leveranciers. Het bleek dat er 
van oudsher sprake was van vrij afstandelijke relaties. Inmiddels wordt er via gerichte 
workshops volop gebruik gemaakt van de bij leveranciers aanwezige kennis en 
informatie. 
  
Ontwikkeling van leveranciersrelaties 
Om de dynamiek met betrekking tot leveranciersrelaties te doorgronden is een film 
nuttiger dan foto’s (Kamann, 1999). ‘Causale loop’  modellen zijn uitermate bruikbaar 
om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van deze relaties. Het in figuur 7 
weergegeven model vormde de basis voor recent onderzoek op het gebied van 
ketensamenwerking tussen diverse partijen in een high-tech elektronica omgeving 
(Akkermans et al., 2004).24 Net als de in figuur 3 beschreven ‘ loop’  kan ook dit model 
positief of negatief uitpakken. In essentie vertaalt een groter vertrouwen zich in meer 
openheid en de daaraan gekoppelde transparantie. Dit vertaalt zich in kwalitatief 
betere besluitvorming en betere prestaties, waardoor het ook plausibel is dat de 
evaluatie van ketensamenwerking positief uitpakt. Deze positieve ervaringen vanuit 
het verleden dragen weer bij aan het vergroten van de vertrouwensbasis en daarmee is 
de cirkel rond. 
 
HIER FIGUUR 7 
 
Er zitten echter nog wel twee addertjes onder het gras van figuur 7 verborgen. Ten 
eerste verwijst ‘gaming’  naar het fenomeen dat inkopende partijen in tijden van 
schaarste de neiging hebben meer te bestellen dan ze feitelijk nodig hebben. Dit doen 
ze vanuit de verwachting dat ze uiteindelijk toch minder zullen krijgen van de 
betreffende leverancier. Het zal duidelijk zijn dat dit gedrag niet bevorderlijk is voor 
de kwaliteit van de besluitvorming en vervolgens ook niet voor het onderlinge 
vertrouwen tussen de ketenpartijen. 
Ten tweede is het door De Jong en Nooteboom (2000) genoemde ‘habituation’  
fenomeen een potentiële tijdbom onder de vertrouwensbasis in de keten. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat regelmatige interactie de basis vormt voor het ontstaan van 
gewoonten en de institutionalisering van gedrag. In gewoon Nederlands komt dit erop 
neer dat partners beter op elkaar ingespeeld raken, mede omdat ze elkaars ‘ taal’  beter 
leren spreken. Net als in de interactie tussen individuen komt deze ‘habituation’  ook 
in ketens lang niet altijd van de grond. In figuur 7 is te zien dat daardoor ook de 
onderlinge vertrouwensbasis wordt ondermijnd. 
 
De in figuur 7 weergegeven ‘ loops’  klinken heel plausibel (althans dat hoop ik), maar 
hoe kan een eenmaal ontstane vicieuze cirkel worden doorbroken? Dit is bepaald geen 
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triviale vraag aangezien ik eerder reeds heb geconstateerd dat er tegenwoordig lang 
niet altijd sprake is van een duidelijke ‘patron’  in de keten. Uit het onderzoek van 
Akkermans et al. (1999) kenden we al enkele eerder besproken ‘enablers’ . Uit het 
onderzoek van Akkermans et al. (2004) kwam daar het ex post eigenlijk voor de hand 
liggende ‘ travail’  concept bij. De achterliggende redenatie is dat vertrouwen en 
transparantie geleidelijk groeien onder de invloed van ‘ travail’ , ofwel simpel gesteld 
door het harde werken van de in de keten betrokken partijen. Dit komt overeen met de 
alom bekende wijsheid uit de persoonlijke sfeer dat je moet investeren in relaties. Het 
is daarbij wel cruciaal dat die inspanningen er uiteindelijk op gericht zijn de gewenste 
‘habituation’  te realiseren (zie figuur 7). In de high-tech elektronica case (Akkermans 
et al., 2004) bleken gezamenlijke workshops een zeer effectief instrument te zijn om 
het wederzijdse inzicht in en begrip voor elkaars processen en systemen te vergroten. 
Ook in het eerder genoemde Lucent voorbeeld zijn de workshops met leveranciers een 
duidelijk voorbeeld van ‘ travail’ . 
Verder hebben we in recent onderzoek in de procesindustrie vastgesteld dat er sprake 
kan zijn van perceptieverschillen tussen klant en leverancier (Van de Vijver et al., 
2003; Van de Vijver en Vos, 2004).25 In één van de onderzochte chemieketens bleek 
dat een leverancier en afnemer een totaal verschillende perceptie hadden van dezelfde 
relatie. In die keten vonden zowel de leverancier (DSM Fibre Intermediates, DFI) als 
de koper (DSM Agro) dat zij, en niet de ander, gebonden waren (zie figuur 8). Er was 
behoorlijk wat ‘ travail’  in de vorm van onder andere workshops met betrokkenen van 
zowel DFI als Agro voor nodig om beide partijen te overtuigen van de realiteit dat ze 
allebei substantieel in de relatie hadden geïnvesteerd. 
 
HIER FIGUUR 8 
 
Onderzoeksplannen 
Ik ben me ervan bewust dat het begrip ‘ travail’  bij mensen een Johan Cruijff-achtige 
reactie van ‘da’s logisch’  kan ontlokken. Dat is volgens mij vrij eenvoudig te pareren 
met de titel van het boek van Winsemius (2004) over Cruijff en leiderschap: ‘Je gaat 
het pas zien als je het door hebt’ . Het kan dan misschien wel logisch klinken dat je 
samen hard moet werken, maar bij mijn weten is dit ‘ travail’  concept in de SCM 
literatuur met recht een ‘ trouvaille’  te noemen. Ik vergelijk het met het vinden van een 
lang gezocht ontbrekend puzzelstukje om het plaatje compleet te maken.  
Akkermans et al. (2004) concluderen overigens ook dat één case niet voldoende is om 
de resultaten te kunnen generaliseren. In dit opzicht is het bemoedigend dat we 
vergelijkbare ‘ loops’  hebben aangetroffen in ons onderzoek in de procesindustrie (zie 
Van de Vijver et al., 2003), maar ook dat is zeker nog niet afdoende. 
Ik hoop dan ook de komende jaren intensief betrokken te zijn bij de nodige ‘ travail’  
om ons inzicht in het ontwikkelen van succesvolle ketensamenwerking verder te 
vergroten. Ik moet bekennen dat het script voor deze onderzoeksfilm zeker nog niet af 
is, maar ik wil u enkele mogelijke ingrediënten niet onthouden. 
 
Ten eerste lijkt het mij zeer relevant om nader onderzoek te doen naar de door 
ketenpartners ingezette mechanismen bij de ontwikkeling van hun samenwerking. Bij 
deze ontwikkeling is een belangrijke rol weggelegd voor zogenaamde ‘dynamische 
vaardigheden’ . Eisenhardt en Martin (2001) beschrijven dit type vaardigheden als de 
drivers achter de vorming en ontwikkeling van andere hulpbronnen om daarmee 
uiteindelijk de concurrentiepositie te verbeteren. Daarbij is vooral het snel en 
daadkrachtig ontwikkelen van dynamische vaardigheden van groot belang. 
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Voorbeelden van dynamische vaardigheden zijn de kennis over processen als 
productontwikkeling, strategische besluitvorming, alliantievorming en de integratie 
van overgenomen bedrijven (Eisenhardt en Martin, 2001; Zollo en Winter, 2002). 
Meer specifiek voor het SCM domein noemt Makadok (2001) het voorbeeld van de 
ontwikkeling van een uniek logistiek ‘cross docking’   concept door de Amerikaanse 
supermarktgigant Wal-Mart. Verder stelt Verduijn (2004) dat het in flexibele (‘agile’ ) 
ketens cruciaal is dat partijen over het vermogen bezitten om snel nieuwe producten, 
processen en/of nieuwe technologie te ontwikkelen. 
Dynamische vaardigheden kunnen op diverse wijzen ontwikkeld worden. Mogelijke 
leermechanismen zijn het opbouwen van ervaring door herhaling, het expliciteren van 
kennis (bijvoorbeeld via groepsdiscussies en evaluaties), het codificeren van kennis 
(bijvoorbeeld in de vorm van handboeken en spreadsheet modellen) en het leren van 
fouten en crises (Eisenhardt en Martin, 2001; Zollo en Winter, 2002). Een nuttige 
illustratie van de meerwaarde van gecodificeerde kennis is te vinden in het reeds 
eerder genoemde onderzoek naar ketensamenwerking in de chemie. In de DSM Agro 
case is een Excel model ontwikkeld waarmee de ketenpartners op relatief eenvoudige 
wijze de effecten van relevant geachte scenario’s konden doorrekenen. Eerdere 
sessies met betrokkenen van DSM Agro en DFI hadden immers duidelijk gemaakt dat 
het door een gebrek aan transparantie en wederzijds vertrouwen aannemelijk was dat 
er ruimte was voor het verbeteren van de ketenprestaties. Modelberekeningen toonden 
bijvoorbeeld aan dat het netto resultaat substantieel kon worden verhoogd door een 
alternatieve geografische spreiding van de verkoop (Van de Vijver en Vos, 2004). 
Het lijkt mij interessant nader onderzoek te doen naar de rol van dit soort 
leermechanismen bij een gerichte ontwikkeling van leveranciersrelaties, het vierde 
strategische proces in het MSU model (zie figuur 2). Ik verwacht daarbij dat bedrijven 
met hoge scores op dit strategische proces beter in staat zijn de benodigde dynamische 
vaardigheden te ontwikkelen. 
 
Inzichten uit onderzoek naar alliantievaardigheden zijn in dit kader mogelijk van 
grote waarde. Bell (2003) beschrijft in zijn oratie dat recent onderzoek aantoont dat 
bedrijven met een goed ontwikkelde set vaardigheden een beduidend hogere kans 
hebben om succesvol te zijn met hun allianties. Alliantievaardigheden worden echter 
lang niet altijd scherp gedefinieerd. Op basis van empirisch onderzoek bij 78 
bedrijven met in totaal ruim 1500 allianties concluderen Kale et al. (2002) dat het 
investeren in een volwaardige alliantiefunctie een cruciale succesfactor is. Deze 
organisatorische invulling maakt het mogelijk om de ervaringen met allianties op 
effectieve wijze te coördineren en verspreiden. De alliantiefunctie fungeert dan als 
een soort spin in het web. Uit het onderzoek van Kale et al. (2002) blijkt dat deze 
functie van groot belang is bij het creëren van bruikbare instrumenten zoals 
checklists, evaluatieformulieren en communicatierichtlijnen in diverse fasen van de 
alliantielevenscyclus. 
Het creëren van een alliantiefunctie zal zeker niet vanzelf gaan. Een cruciale, maar 
vaak moeilijk waar te nemen invloedsfactor is het lerend vermogen van organisaties. 
Verder is het belangrijk dat een organisatie bereid en in staat is de vereiste investering 
in mensen en middelen te maken. En zelfs dan is het nog de vraag of medewerkers 
elders in de organisatie de potentiële meerwaarde van een alliantiefunctie erkennen. 
Een andere belangrijke observatie in het onderzoek van Kale et al. (2002) was dat ook 
de beoogde partner over de vereiste alliantievaardigheden beschikt. Eerdere ervaring 
met allianties werd daarbij als belangrijke pré gezien en de factor ervaring werd dan 
ook expliciet meegenomen in de selectiefase. Dit pleit er eens te meer voor om in het 
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door mij voorgestelde onderzoek paren van klanten en leveranciers als ‘unit of 
analysis’  te kiezen. Beide partijen moeten over de vereiste vaardigheden beschikken 
om het in figuur 7 geschetste vliegwiel op positieve wijze te laten draaien. 
De effecten van indirecte relaties, bijvoorbeeld leveranciers van de eigen leveranciers, 
mogen daarbij overigens zeker niet geheel buiten beschouwing worden gelaten. Uit 
recent longitudinaal onderzoek van Ahuju (2002) blijkt bijvoorbeeld dat indirecte 
relaties een positieve bijdrage leveren aan innovaties in de chemische industrie. Die 
bijdrage zit dan vooral in de toegang tot specifieke kennis en ervaring. Belangrijke 
kanttekening daarbij is wel dat het hebben van een groter aantal indirecte contacten 
altijd beter is. De inkopende organisatie moet wel het absorptievermogen hebben om 
de indirect verkregen informatie effectief te verwerken (zie ook Makadok, 2001). 
 
Ten tweede is het zinvol om de gewenste of vereiste mate van samenwerking in 
ketens te relateren aan de dynamiek in de marktomgeving (De Schepper, 1991). 
Samenwerking met externe partijen zal zeker in turbulente omgevingen bittere 
noodzaak zijn (Duysters, 2001). Het onderzoek van Akkermans et al. (2004) is een 
treffende illustratie van de meerwaarde van intensievere samenwerking in high-tech 
elektronicaketens. Recent onderzoek in de veel minder turbulente chemiesector toont 
aan dat ketensamenwerking ook daar heel heilzaam kan zijn (Van de Vijver et al., 
2003). Het was in die setting echter geen kwestie van leven of dood, zoals dat in 
sectoren gekenmerkt door een snelle opeenvolging van nieuwe producten meestal wel 
het geval is (zie bijvoorbeeld Fine, 1998). Het te laat op de markt brengen van een 
nieuw product in, bijvoorbeeld, de computerindustrie betekent vaak een forse 
financiële aderlating voor de betreffende producent. 
Ook hier kan een link worden gelegd naar het werk van Eisenhardt en Martin (2001). 
Zij pleiten in dynamische marktomgevingen voor experimenteergedrag in de vorm 
van ‘ learning by doing’ . In minder dynamische markten zal een meer lineaire, 
analytische ‘ learning before doing’  werkwijze vaak afdoende zijn. De eerder 
beschreven DSM Agro case is hiervan een goed voorbeeld. In die setting was er niet 
echt sprake van druk om snel resultaten te boeken. De benodigde vaardigheden, 
bijvoorbeeld het leren werken met het eerder genoemde Excel rekenmodel, om in die 
keten tot effectievere samenwerking te komen konden dan ook geleidelijk ontwikkeld 
worden. In meer turbulente omgevingen zal die ‘ luxe’  er niet zijn. 
 
Ten derde is het zinvol om met behulp van kwantitatieve modellen te analyseren wat 
de gevolgen zijn van variaties in gedrag op de prestaties in de totale keten. Er is nog 
relatief weinig bekend over de interactie tussen de vele factoren die van invloed zijn 
op de ontwikkeling van ketenrelaties. Met name systeemdynamische modellen zijn bij 
uitstek geschikt om deze dynamiek voor diverse scenario’s zichtbaar te maken.26 In 
eerder onderzoek met Henk Akkermans is deze modelleertechniek gebruikt om meer 
inzicht te krijgen in de dynamiek rondom een mogelijke verplaatsing van productie 
vanuit Nederland naar China. Het voor die situatie ontwikkelde model maakte het 
mogelijk om de lange termijn impact van diverse relevant geachte scenario’s op de 
winstgevendheid door te rekenen (Vos en Akkermans, 1996). 
Een indirect voordeel van kwantitatieve modellen is dat er daarbij ook expliciet 
aandacht is voor het ontwikkelen van adequate prestatie-indicatoren. In het geval van 
de hiervoor beschreven productieverplaatsing was het afdoende om primair te kijken 
naar de financiële gevolgen. Uit het eerder beschreven ASML voorbeeld bleek 
duidelijk dat bij het evalueren van de prestaties van  ketenpartners zeker ook criteria 
als kwaliteit, snelheid, flexibiliteit en leveringsbetrouwbaarheid een grote rol spelen. 
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Global sourcing 
 
Inleiding 
Mijn De Dijk associatie ligt voor dit thema in het nummer ‘Wakker in een vreemde 
wereld’ . De internationale aspecten van ketens fascineerden mij al tijdens mijn studie 
en promotieonderzoek. Men zou mij echter beslist voor gek hebben verklaard als ik 
bij de verdediging van mijn proefschrift in 199327 had voorspeld dat China tien jaar 
later goed zou zijn voor circa eenderde van de totale Philips productie. Dit is nu wel 
de realiteit en het is zelfs zo dat Philips door Sony als voorbeeld gezien wordt met 
betrekking tot de internationale allocatie van werkzaamheden in ketens.28 
Dit is slechts één voorbeeld om aan te geven dat de internationale dimensie niet meer 
weg te denken is in het hedendaagse bedrijfsleven. Grensoverschrijdende allianties en 
fusies zijn aan de orde van de dag en verder blijven ook de buitenlandse directe 
investeringen (BDI) gestaag groeien. Het gecumuleerde wereldtotaal van deze BDI 
bedroeg eind 2001 circa $ 6.600 miljard. Van belang is verder dat de groei van BDI 
stromen en de wereldhandel nauw met elkaar samenhangen. Naar schatting bestaat 
inmiddels circa tweederde van de wereldhandel uit zogenaamde intra-firm transacties 
tussen de wereldwijd gevestigde vestigingen van multinationals (Botter, 2003b).  
 
Ook binnen de inkoopfunctie wint de internationale dimensie aan belang en ‘global 
sourcing’  is dan ook inmiddels een veelbesproken onderwerp (zie bijvoorbeeld Mol et 
al., 2002). In de literatuur worden diverse definities gegeven (Benders en Vos, 1998) 
en ook worden begrippen als international, global en worldwide sourcing veelvuldig 
door elkaar gebruikt (Trent en Monczka, 2003). Uitgangspunt in deze rede is dat bij 
global sourcing niet alleen de eigen regio van belang is bij de selectie van potentiële 
leveranciers, maar in principe de hele wereld. Vanuit deze optiek is dit fenomeen 
zeker niet onomstreden en het valt dan ook niet te ontkennen dat er naast voordelen 
ook wel degelijk risico’s aan verbonden zijn (Vos en Benders, 1999).
 
Kansen en risico’s 
Ondernemingen zoeken hun leveranciers in toenemende mate over de grens. Een voor 
de hand liggende vraag is waarom ondernemingen dit doen. De meest genoemde 
motieven liggen in de sfeer van het behalen van kostenvoordelen. Daarnaast worden 
ook voordelen als betere kwaliteit, toegang tot nieuwe technologieën en toegenomen 
flexibiliteit regelmatig genoemd. Tenslotte kunnen ook nog enkele meer secundaire 
doelen genoemd worden. Een voorbeeld betreft de introductie van buitenlandse 
concurrentie voor binnenlandse leveranciers om zodoende druk uit te oefenen tot 
prestatieverbetering op aspecten als prijs en/of kwaliteit. Een ander secundair doel is 
de toegang tot buitenlandse afzetmarkten. Inkoop vormt in deze optiek het 
bruggenhoofd voor het verkennen van de lokale markt. Tenslotte zien ondernemingen 
global sourcing soms als hulpmiddel bij het uitdragen van een ‘global’  imago. 
Een onderneming dient zich zeker niet blind te staren op de hier genoemde voordelen. 
Het onvoldoende erkennen van de aan global sourcing gekoppelde risico’s kan voor 
onaangename verrassingen zorgen. Deze ‘verborgen kosten’  van global sourcing 
kunnen de ingecalculeerde voordelen als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. 
Helaas blijkt dat deze verborgen kosten niet altijd voldoende aandacht krijgen in de 
besluitvorming (Benders en Vos, 1998). In de afwegingen rondom global sourcing 
dienen ondernemingen te beseffen dat ze hun doelstellingen alleen kunnen realiseren 
indien de kansen op buitenlandse markten benut en de risico’s beheerst worden. De 
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aan global sourcing verbonden risico’s zijn onderverdeeld in kwantificeerbare en 
kwalitatieve risico’s (zie figuur 9).29 
 
HIER FIGUUR 9 
 
In de praktijk blijkt het zeker mogelijk te zijn om de aan global sourcing verbonden 
risico’s zodanig te beheersen dat internationaal inkopen per saldo een aantrekkelijke 
optie is. Illustratief in dit kader zijn de ervaringen van de Amerikaanse multinational 
Acuity Brands Lighting in China (Slaight et al., 2004). Deze middelgrote 
multinational, met een omzet van $ 1,5 miljard waarvan ongeveer tweederde wordt 
ingekocht, is actief als producent van industriële lichtproducten en is reeds enkele 
jaren bezig met sourcing in China. Het bedrijf heeft hierbij wel een aantal hobbels 
moeten overwinnen, waarbij met name de gebrekkige logistieke structuur tot extra 
kosten heeft geleid. De belangrijkste risico’s zijn samengevat in tabel 2. 
 
Tabel 2: Risico’s global sourcing in de Acuity Brands Lighting case 

Risico’s Ervar ingen Acuity Brands L ighting 
Kwantitatief 
Logistiek 
 
Economisch 
 
Kwaliteit 
Communicatie & informatie 
 

 
Lange aanvoerlijnen 
Matige kwaliteit lokale infrastructuur 
Extra kosten zoals invoerrechten en valutarisico’s 
expliciet meegenomen in werkelijke Chinese kostprijs 
Uitvoerige ‘due diligence’  tijdens selectieproces om 
kwaliteit leveranciers ex ante te waarborgen 

Kwalitatief 
Politiek/juridisch 
 
Cultureel 
Overig 
 

 
Ondoorzichtig, ogenschijnlijk willekeurig stelsel van 
lokale wet- en regelgeving 
Opzetten van een eigen sourcing vestiging in China 
Ontevredenheid personeel over lokale condities leidt 
mogelijk tot verstoringen in de productievoortgang 

Bron: Ontleend aan Slaight et al., 2004 
 
Het aandeel van de logistieke component in de totale kostprijs bleek voor Acuity 
Brands Lighting  in China op te kunnen lopen tot eenderde (Slaight et al., 2004). Door 
de (zeer) lage loonkosten in combinatie met het relatief hoge opleidingsniveau blijft 
sourcing in China voor deze multinational per saldo echter zeer aantrekkelijk. Een 
ander interessant aspect van deze case is het opzetten van een eigen vestiging in China 
voor het onderhouden van de contacten met lokale leveranciers. Deze keuze is 
vergelijkbaar met de meerwaarde van het creëren van een specifieke functie bij de 
aansturing van allianties (Kale et al., 2002; Bell, 2003). 
 
Analyse Nederlandse importstromen 
Op basis van de hiervoor geschetste kansen en risico’s blijkt dat de keuze voor global 
sourcing een complex afwegingsproces vergt. Het is dan ook interessant om na te 
gaan in hoeverre bedrijven daadwerkelijk invulling geven aan de internationale 
dimensie van inkoop. Ik wil hier kort ingaan op de resultaten van een analyse van 
trends en ontwikkelingen in de Nederlandse importcijfers.30 De achterliggende 
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redenatie is dat een toename van global sourcing activiteiten binnen ondernemingen 
op macroniveau terug te vinden moet zijn in de importstatistieken.  
Een eerste interessante vraag heeft betrekking op mogelijke verschuivingen in de 
geografische herkomst van de Nederlandse import (zie tabel 3). 
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Mld. Euro 1975 1985 1995 2000 2002 2003 
EU 23,1 57,0 85,5 118,7 116,9 116,1 
Centraal en Oost Europa 1,4 4,8 4,9 8,0 11,5 10,2 
Overig Europa 1,7 6,5 3,1 8,8 5,4 8,2 
Afr ika 1,7 5,3 2,5 4,3 4,4 4,5 
Azië 6,4 11,2 18,5 46,7 41,1 42,7 
Oceanië 0,2 0,5 0,4 0,9 0.8 0,7 
Noord Amer ika 4,3 8,6 11,0 23,0 19,1 16,9 
Zuid Amer ika 1,1 4,1 3,5 5,7 6,4 6,2 
Totaal 39,9 98,0 129,4 216,1 205,6 205,5 

 
Allereerst kan op basis van tabel 3 geconstateerd worden dat op aggregaatniveau geen 
sprake is van spectaculaire veranderingen in de geografische spreiding van de 
Nederlandse import. Net als in het midden van de jaren zeventig komt ruim 40% van 
onze import uit landen buiten de EU. De analyse laat echter wel zien dat het aandeel 
van de import uit andere EU landen, na een piek in 1995, in de afgelopen acht jaar 
met circa 10% is gedaald.
Verder kan worden geconcludeerd dat de import vanuit Azië meer dan gemiddeld 
(met bijna een factor zeven) is toegenomen. Het procentuele aandeel van Azië in de 
Nederlandse import is, na een aanvankelijke daling tussen 1975 en 1985, in de 
afgelopen decennia dan ook gestegen tot circa 20%.  
Het aandeel van Centraal en Oost Europa, inclusief Rusland, in de Nederlandse 
import is ook gestaag toegenomen (van ruim 3% in 1975 tot circa 5% in 2003). In de 
aanvankelijke euforie na het wegvallen van het IJzeren Gordijn was de verwachting 
dat deze regio het potentieel had om als goedkope ‘borderzone’  voor de West-
Europese markt te fungeren. Deze ontwikkeling zou dan vergelijkbaar zijn met de rol 
van Mexico voor het Amerikaanse bedrijfsleven (zie bijvoorbeeld Vargas, 2004). Het 
relatief bescheiden importaandeel van de voormalige communistische landen in 
Centraal en Oost Europa vormt een indicatie van het feit dat de transitie moeizamer is 
verlopen dan verwacht.31  

Uit eerder onderzoek is reeds gebleken dat de zogenaamde ‘opkomende markten’  aan 
belang wonnen in de Nederlandse import (Karsdorp, 1998).32 Tussen 1992 en 1996 
groeide hun aandeel in de Nederlandse import van circa 10% tot bijna 14%. Hierbij 
sprongen met name de prestaties van enkele Aziatische economieën in het oog. China 
(1,4%), Taiwan (1,3%) en Hongkong (1,2%) hadden ieder voor zich een substantieel 
aandeel in de Nederlandse import gerealiseerd. 
Met name China heeft deze groeicurve in de afgelopen jaren op spectaculaire wijze 
weten voort te zetten. In tabel 4 zijn de importcijfers van diverse Aziatische landen 
voor de jaren 1996-2003 samengevat. Deze tabel bevat data van landen die in 
positieve dan wel negatieve zin hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling. De laatste 
kolom geeft een indicatie van de procentuele groei in de import voor de periode 1996-
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2003. De dalende importen uit Hong Kong hangen ongetwijfeld samen met de 
overdracht aan China, maar deze stadstaat blijft wel een belangrijke logistieke rol 
vervullen binnen de regionale handel in Azië (Allen, 2001). 
 
Tabel 4 Nederlandse import uit diverse Aziatische landen 
 

 (mld. Euro) 1996 1998 2000 2001 2002 2003 Groei (%) 
Totaal Azië 21,7 31,2 46,6 46,3 41,2 42,7 96,8
China 2,0 3,4 6,9 8,8 8,9 10,6 430,0
Japan 4,9 7,2 9,3 8,7 6,5 6,5 32,7
Maleisië 1,2 2,1 3,5 3,7 3,7 3,7 208,3
Taiwan 2,1 3,4 4,7 4,7 3,5 4,4 109,5
Singapore 1,4 2,4 3,4 3,4 3,4 2,8 100.0
Thailand 1,2 1,3 2,1 1,9 1,5 1,5 25,0
Indonesië 0,9 1,1 1,5 1,6 1,4 1,3 44,4
Hong Kong 1,7 2,5 1,8 1,4 1,3 1,2 -29,4
India 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 66,7
 
Naast China hebben in de afgelopen jaren vooral Taiwan, Maleisië en Singapore hun 
positie als handelspartner van Nederland verder versterkt. Samen waren deze vier 
Aziatische groeimarkten in 2003 goed voor ruim 10% van de totale Nederlandse 
import. Inmiddels is alleen China goed voor een kwart van de Nederlandse import uit 
Azië en daarmee heeft het de positie van Japan als belangrijkste Aziatische 
handelspartner overgenomen. Met name sinds 2000 is de positie van Japan in de 
Nederlandse import sterk verslechterd. Het relatieve aandeel van Japan in de import 
uit Azië is in de periode 1996-2003 gedaald tot ongeveer 15%. 
Het marktaandeel van China is juist fors gestegen en bedraagt inmiddels circa 5% van 
de totale Nederlandse import. Opmerkelijk daarbij is vooral dat de import uit China 
door bleef groeien, ook in een periode dat de totale Nederlandse import terugliep. In 
figuur 10 is de ontwikkeling van de Nederlandse import uit China vergeleken met die 
uit Japan. In deze figuur komt duidelijk naar voren dat de opkomst van China in onze 
importportfolio nog indrukwekkender is dan die van Japan twee decennia eerder.33 
 
HIER FIGUUR 10 
 
Het Nederlandse plaatje past ook perfect in het patroon van China’s groei als 
exportnatie. In 2002 groeide de Chinese export tot $ 325 miljard dollar, waarmee het 
land inmiddels is opgeklommen tot vierde exportland ter wereld (Botter, 2003a). 
Een andere opvallende constatering op basis van tabel 4 is de relatief bescheiden groei 
van de Nederlandse import uit India. Ook India is, met een vergelijkbaar 
inwonersaantal als China, een potentiële economische grootmacht. Op basis van de 
ontwikkeling in de Nederlandse importcijfers kan worden geconcludeerd dat China er 
in het afgelopen decennium in geslaagd is haar potentieel als exportnatie ook 
daadwerkelijk te benutten en India kennelijk (nog) niet. De positie van India zou de 
komende jaren echter wel eens in snel tempo kunnen veranderen. Ieder jaar komen er 
daar vijftigduizend computerexperts op de markt.34 Momenteel exporteert India in 
totaal al circa 10 miljard dollar aan IT dienstverlening, chipontwerp en callcenter 
diensten en dat zal naar verwachting in 2008 zijn toegenomen tot 57 miljard dollar. 
De Philips vestiging in Bangalore is nu al goed voor ruim 15% van alle software die 
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Philips in zijn apparaten verwerkt  (Dikstaal, 2003). Ook het tankopslagbedrijf Vopak 
verwacht dat India over tien jaar voor haar bedrijfstak, opslag voor de olie- en 
chemische industrie, net zo interessant is als China nu.35 
 
Een voor de hand liggende vervolgvraag is wat voor type producten er feitelijk vanuit 
Aziatische groeilanden als China, Maleisië en Singapore worden geïmporteerd. De 
oplettende Nederlandse consument die regelmatig iets voor (klein)kinderen koopt is 
het vast opgevallen dat het aanbod in speelgoedwinkels al geruime tijd door ‘Made in 
China’  artikelen wordt gedomineerd. De vraag is echter gerechtvaardigd of China er 
ook in is geslaagd meer hoogwaardige producten, zoals bijvoorbeeld mobiele 
telefoons, computers en machines, naar Nederland te exporteren.  
Uit de in tabel 5 gepresenteerde cijfers blijkt duidelijk dat de Nederlandse import uit 
Aziatische groeilanden, China voorop, zich allang niet meer beperkt tot relatief 
laagwaardige producten zoals kleding en speelgoed. In deze tabel is tevens 
aangegeven welk aandeel de betreffende groepen in de totale Nederlandse import uit 
die landen vertegenwoordigen, met als kanttekening dat kleding, schoeisel en 
speelgoed voor Maleisië en Singapore verwaarloosbaar zijn. 

Tabel 5  Dominante  productgroepen in Nederlandse import uit China, Maleisië 
en Singapore 

 
(mld. Euro) China Maleisië Singapore 
Productgroep 1996 2003 1996 2003 1996 2003 
Machines en vervoermaterieel 
Computers 
Onderdelen computers/kantoormachines 
Telecommunicatie (incl. onderdelen) 
Halfgeleiderelementen (b.v. transistors) 
Diverse gefabriceerde goederen 
Kleding (incl. toebehoren) 
Schoeisel 
Kinderwagens, speelgoed e.d. 
 

 
0,10 
0,16 
0,04 
0,01 

 
0,27 
0,08 
0,14 

 

 
2,85 
0,70 
0,80 
0,33 

 
0,76 
0,24 
0,47 

 
0,33 
0,00 
0,01 
0,22 

 
 

 
0,46 
0,17 
0,10 
1,95 

 
 

 
0,59 
0,29 
0.04 
0,16 

 
 

 
1,14 
0,65 
0,15 
0,49 

 

Aandeel in totale impor t (%) 40,0 58,0 46,7 72,4 77,1 86,7 
 

China is in de afgelopen jaren vooral sterker geworden in de export van meer 
hoogwaardige producten zoals telecommunicatietoestellen en computers, inclusief de 
daarvoor benodigde onderdelen. Alleen de categorie computers is inmiddels al goed 
voor ruim een kwart van de totale Chinese inkoopwaarde (Packbier, 2004). ‘Made in 
China’  is dus zeker niet meer synoniem aan de productie van textiel, schoenen en 
speelgoed. Dit neemt niet weg dat deze meer traditionele productgroepen belangrijk 
blijven in de Nederlandse import uit China. Zo blijft China, bijvoorbeeld, duidelijk 
marktleider op het gebied van speelgoed; in 2003 was circa eenderde van de 
Nederlandse import in deze categorie van Chinese herkomst. Dit is nog altijd minder 
extreem dan de situatie op de Amerikaanse fietsenmarkt waar Chinese producenten 
een marktaandeel van 86% hebben veroverd (Bhidé, 2004). Verder is bijna al het in 
de Verenigde Staten verkochte speelgoed en schoeisel afkomstig uit Azië. 
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Voor Maleisië geldt dat het grootste deel, ruim 75%, van de goederen die naar 
Nederland worden geëxporteerd in de categorie machines en vervoermaterieel vallen. 
Hierbij valt het in tabel 5 vooral op dat het aandeel van elektrische componenten zoals 
bijvoorbeeld elektronenbuizen en transistors fors is toegenomen. In 2003 bestond 
ruim de helft van de totale Nederlandse import vanuit Maleisië uit dit soort 
componenten, terwijl dit in 1996 nog ‘slechts’  20% was. Dit is een mooie illustratie 
van de internationale dimensie van supply chains (Vos en Meijboom, 2004). Het is 
namelijk zeer waarschijnlijk dat de Maleisische componenten in Europese 
productiecentra verder verwerkt worden.  
 
Resumerend is het duidelijk dat China als exportnatie in het afgelopen decennium een 
indrukwekkende prestatie heeft neergezet. Ooit zong Joe Jackson ‘Trying to find 
Chinatown’ ; dat is veel inkopende bedrijven dus het afgelopen decennium al heel 
aardig gelukt. China is er niet alleen in geslaagd haar exportwaarde exponentieel te 
laten groeien, maar heeft parallel daaraan een substantiële verschuiving richting meer 
hoogwaardige producten weten te realiseren. En dat alles in een relatief korte periode 
(zie ook figuur 10). Het is dan ook gevaarlijk deze ontwikkeling te bagatelliseren door 
te stellen dat ‘China nog niet het beloofde land is’ , zoals in een recent redactioneel 
commentaar van het Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek werd gedaan (van Haaster, 
2003). In die bijdrage wordt een soort karikatuur van Chinese bedrijven neergezet, 
waarbij er sprake is van lage productiviteit, bedroevende arbeidsomstandigheden, 
hoge logistieke kosten en extreme aandacht voor kwaliteitscontrole. Ondernemers 
zullen dit soort nadelen in China zeker in meer of mindere mate tegenkomen en er 
zijn beslist ook vele ronduit slecht presterende Chinese bedrijven. Een goed 
doordachte leveranciersselectie is dan ook een cruciale randvoorwaarde voor een 
succesvol global sourcing beleid (Botter, 2003a; Slaight et al., 2004). Nederlandse 
inkopers moeten zich zeker niet als kippen zonder kop of lemmingen in buitenlandse 
avonturen storten. Daarvoor zijn de besproken risico’s inderdaad te groot. 
Struisvogelgedrag is echter ook bijzonder ongewenst. Inkopers (m/v) moeten mijns 
inziens minimaal actief verkennen of de eigen concurrentiepositie kan worden 
versterkt door middel van activiteiten in, bijvoorbeeld, Oost Europa en Azië. Om 
aansluiting bij de wereldtop te krijgen of te behouden dienen Nederlandse 
ondernemers global sourcing overwegend als een kans en zeker niet uitsluitend als 
een bedreiging te beschouwen.36 
 
Onderzoeksplannen 
Het lijkt mij uitermate interessant en relevant om nader onderzoek te doen naar de 
wijze waarop bedrijven concreet invulling geven aan hun global sourcing beleid in het 
algemeen en meer in het bijzonder in China en andere Aziatische groeilanden. 
Dit voorjaar hebben drie Business Studies studenten interviews afgenomen bij acht 
Nederlandse bedrijven (Ewalds, 2004a,b; Stalenhoef, 2004). In die interviews zijn 
diverse facetten van global sourcing aan bod gekomen. Ik wil benadrukken dat dit 
onderzoek duidelijk een verkennend karakter had, maar de behandelde thema’s geven 
wel een goed beeld van interessante onderzoeksvragen. 
Ten eerste is het de vraag of partnership relaties (zie figuren 4, 5 en 6) en global 
sourcing succesvol gecombineerd kunnen worden. Hier is dus duidelijk een koppeling 
te maken naar mijn onderzoeksthema aangaande de ontwikkeling van 
leveranciersrelaties. Onderzoeksmatig is het interessant om vast te stellen of het land 
van herkomst van een leverancier een rol speelt in die ontwikkeling. Meer specifiek 
dient daarbij zeker gekeken te worden naar de impact van cultuurverschillen. Mol et 
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al. (2002) noemen dit ook expliciet als mogelijk vervolgonderzoek. Het concept 
‘cultural distance’  kan daarbij dienen als indicator voor de waarschijnlijkheid van het 
succesvol uitbreiden van (inkoop)activiteiten naar een specifiek land. Dit concept is 
onder andere gebruikt in onderzoek naar de internationale expansie van 
ondernemingen. De resultaten van het onderzoek van Barkema et al. (1996) wijzen op 
een positief effect van eerdere ervaringen in hetzelfde land en, in mindere mate, 
landen die tot hetzelfde culturele blok behoren. Een belangrijke implicatie is dat 
bedrijven bereid moeten zijn om te investeren in leerprocessen om de eerder 
genoemde dynamische vaardigheden te ontwikkelen.37 Die bereidheid was ook zeker 
aanwezig bij vier van de acht geïnterviewde Nederlandse bedrijven. Die bedrijven 
hanteerden een scala aan instrumenten om de mogelijk negatieve invloed van 
cultuurverschillen in de relaties met buitenlandse leveranciers te reduceren. 
Voorbeelden zijn verbeterde communicatie, het openen van een lokale vestiging (zie 
ook tabel 2), bezoeken aan leveranciers en investeringen in het leren kennen van de 
andere cultuur (Ewalds, 2004b). 
 
Ten tweede is het omgaan met logistieke risico’s een belangrijk aandachtspunt in de 
context van global sourcing. Daarbij is het van groot belang om ex ante tot een goede 
schatting van de aan die risico’s verbonden (veelal verborgen) kosten te komen. Deze 
schattingen vormen immers een belangrijke basis om vast te stellen of en zo ja, in 
welke mate het gevoerde global sourcing beleid ex post succesvol genoemd kan 
worden. De Acuity Brands Lighting case (zie tabel 2) is nuttig als referentiekader om 
aan te tonen dat het mogelijk is kansen in buitenlandse groeimarkten te benutten en de 
daarmee gepaard gaande risico’s adequaat te beheersen. Dit beeld werd in grote lijnen 
bevestigd in de interviews met Nederlandse bedrijven. Vijf van de acht bedrijven 
claimen in staat te zijn global sourcing te combineren met het logistiek gezien 
veeleisende Just-In-Time (JIT) concept. Dit gaat veelal wel gepaard met hogere 
voorraden ter compensatie van de langere doorlooptijd. Verder benadrukken deze 
bedrijven de noodzaak om te beschikken over een grondige kennis van de eigen keten 
en adequate mechanismen op het gebied van risicomanagement (Stalenhoef, 2004). 
 
Tenslotte is er in de beschikbare literatuur geen eenduidig beeld te vormen over de 
impact van global sourcing op de bedrijfsprestaties. In het onderzoek van Mol et al. 
(2002) is geen significante ondersteuning voor deze relatie gevonden. Dat empirische 
onderzoek bevestigde meer impliciete beweringen van andere auteurs (bijvoorbeeld 
Kotabe, 1992) dat de geografische herkomst van leveranciers minder relevant is voor 
de lange termijn concurrentiepositie van een inkopende organisatie. Aan de andere 
kant lijkt mijn analyse van Nederlandse importen in juridische termen toch op zijn 
minst ‘ indirect bewijs’  te vormen voor de constatering dat landen als China vanuit 
inkoopperspectief uitermate aantrekkelijk kunnen zijn. Slaight et al. (2004, p. 49) 
verwoorden dit als volgt: “Leading companies worldwide have long known the truths 
that debunk the myths (about Made In China) and have used that knowledge to their 
competitive advantage” . 
Ook het verkennende onderzoek bij Nederlandse bedrijven resulteerde in een 
overwegend positief beeld. Vijf van de acht geïnterviewden noemden overwegend 
financieel getinte indicatoren bij het operationaliseren van de bijdrage van global 
sourcing aan de bedrijfsprestaties (Ewalds, 2004a). Aanvullend onderzoek moet 
uitwijzen of aantoonbaar succesvolle bedrijven op het gebied van global sourcing 
over een onderscheidende set van vaardigheden beschikken. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkoop 
 
Inleiding 
Het bruggetje tussen global sourcing en het laatste thema op mijn onderzoeksagenda, 
de relatie tussen MVO en inkoop, is snel gemaakt. Veel mensen associëren inkopen in 
lage lonenlanden al snel met praktijken als belabberde arbeidsomstandigheden, 
kinderarbeid en milieuvervuiling. Het zou naïef zijn om het bestaan van die kwalijke 
praktijken te ontkennen. Daarvoor zijn er in het verleden te veel concrete voorbeelden 
in de openbaarheid gekomen. Inkopende bedrijven hebben dan ook belang bij een 
zorgvuldige selectie om het kaf van het koren te scheiden. 
Het is echter zeker niet zo dat MVO alleen bij ‘ver weg’  inkopen een issue is. Ook 
lokale leveranciers hebben te maken met spelregels van de inkopende organisatie. 
Voor ik in meer detail aandacht besteed aan inkoopspecifieke aspecten, is het eerst 
zinvol vast te stellen wat MVO, ofwel Corporate Social Responsibility (CSR), 
eigenlijk precies inhoudt. 
 
MVO 
Het blijkt lastig te zijn om in de bestaande literatuur een eenduidige definitie van 
MVO te vinden. Het wordt door de Sociaal Economische Raad (SER, 2000) dan ook 
(terecht) beschreven als een containerbegrip. Carter en Jennings (2004) definiëren 
MVO als het voldoen aan economische, wettelijke, ethische en vrijwillige 
verantwoordelijkheden. De eerste twee verantwoordelijkheden kunnen hierbij als 
verplicht worden gezien, ethisch ‘ fair’  gedrag wordt vaak vanuit maatschappelijk 
oogpunt verwacht en de vrijwillige dimensie is weliswaar wenselijk, maar heeft toch 
ook iets filantropisch in zich (Windsor, 2001).  
McWilliams en Siegel (2001) geven een vergelijkbare, maar iets losser geformuleerde 
definitie. Deze auteurs zien MVO als het geheel van acties gericht op het realiseren 
van sociaal ‘goede’  uitkomsten, waarbij nadrukkelijk verder wordt gegaan dan het 
eigenbelang en wettelijke eisen. Binnen deze definitie doen Amerikaanse bedrijven 
die vrouwen en minderheden niet discrimineren niet aan MVO, want zij houden zich 
in hun beleid ‘gewoon’  aan de wet. Enkele door de auteurs genoemde voorbeelden 
van MVO acties zijn het bannen van dierproeven in testprocedures, recycling en het 
tegengaan van milieuvervuiling. 
Tenslotte sluit de definitie van de Nederlandse SER (2000) aan op de inmiddels 
redelijk bekende drie P’s: people, planet en profit. Volgens de SER omvat MVO in de 
kern twee elementen: 
- het bewust richten van ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in de genoemde 

drie P’s en daarmee op een bijdrage aan de langere termijn welvaart; 
- een relatie onderhouden met de verschillende belanghebbenden (‘stakeholders’ ) 

op basis van transparantie en dialoog. 
In deze redenatie vormt winst op lange termijn (profit) de basis voor een adequate 
invulling van de twee andere dimensies. Dit sluit aan bij het economische element in 
de definitie van Carter en Jennings (2004). De zorg voor people is zowel intern als 
extern gericht. Intern zijn goede arbeidsverhoudingen en een stimulerend sociaal 
beleid van groot belang, extern kunnen bijvoorbeeld het respecteren van 
mensenrechten en arbeidsnormen in andere landen genoemd worden. Een in het SER 
(2000) advies genoemd voorbeeld betreft de gedragsregels die Stork sinds 1999 
hanteert. Het bedrijf stelt daarin expliciet dat er “nimmer gebruik mag worden 
gemaakt van kinder- of gevangenenarbeid” . Tenslotte vraagt de planet dimensie om 
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een (pro-)actieve opstelling van ondernemingen ten opzichte van de zorg voor de 
natuurlijke leefomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan integraal ketenbeheer en 
aandacht voor milieuvraagstukken. Ook hier kunnen de gedragregels van Stork als 
voorbeeld dienen. Op het gebied van milieubescherming wordt gepleit voor “het 
handhaven van lokale milieuvoorschriften, of internationale standaarden als die 
hogere eisen stellen” . 
Een ander belangrijk aspect van de SER definitie is dat ondernemingen zich bij de 
invulling van MVO moeten gedragen als ware evenwichtskunstenaars. Ze hebben bij 
die acrobatenact te maken met de (veelal conflicterende) belangen van partijen als 
klanten, leveranciers, werknemers, financiers, niet-gouvernementele organisaties 
(zoals Greenpeace en Amnesty International), vakbonden en overheden (zie ook 
McWilliams en Siegel, 2001). En daarbij hebben ondernemingen dan ook nog te 
maken met randvoorwaarden op economisch (de eigen winstgevendheid) en juridisch 
(wetten, regels, convenanten) gebied. 
 
Waarom doen ze dat dan eigenlijk? De gegeven definities maken nog niet echt 
duidelijk waarom bedrijven aan MVO  doen. Graafland (2001) beschrijft in zijn oratie 
een drietal mogelijke motieven. 
Ten eerste kunnen organisaties kiezen voor MVO als het op lange termijn lonend is. 
Dit kan bijvoorbeeld via het verbeteren van het imago, het voorkomen van 
reputatieschade, het zich onderscheiden van de concurrentie en een positieve invloed 
op het aannemen en motiveren van personeel. Dit motief sluit goed aan bij het 
pleidooi van McWilliams en Siegel (2001) om MVO als een investering te zien. Een 
kosten-batenanalyse is dan noodzakelijk om vast te stellen in welke mate MVO 
interessant is voor een specifieke organisatie.38 Naast de genoemde potentiële baten 
zijn er namelijk ook kosten aan MVO verbonden. Voorbeelden hiervan zijn extra 
kapitaalkosten (door de aanschaf van veelal noodzakelijke specifieke apparatuur), 
hogere prijzen voor ingekochte materialen en diensten en hogere arbeidskosten 
(bijvoorbeeld door meer aandacht voor sociaal personeelsbeleid). McWilliams en 
Siegel (2001) stellen dat de finale besluitvorming rondom MVO in hoge mate 
situatiespecifiek is. Met name het vaststellen van de mogelijke baten van MVO zal 
daarbij bijzonder lastig zijn, zeker als het uitgangspunt is dat hogere prijzen kunnen 
worden gerealiseerd. In enquêtes zegt een groot percentage consumenten vaak ook 
inderdaad bereid te zijn meer te betalen voor sociaal en ecologisch verantwoorde 
producten. Gelet op de momenteel toch nog relatief bescheiden marktaandelen van dit 
type producten (bijvoorbeeld biologisch vlees), kiezen consument bij de kassa 
kennelijk toch vaak voor hun portemonnee. Dit verleidde Graafland (2001, p.31) tot 
de uitspraak dat “het volk een bedrijfsleven krijgt dat het verdient” .39 
Ten tweede voelt een onderneming zich in sommige situaties gedwongen om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. MVO omdat het moet dus. Wet- en regelgeving 
speelt hierbij een belangrijke rol, maar in specifieke situaties kan ook de dreiging van 
een consumentenboycot uitermate dwingend werken. 
Ten derde kan een organisatie MVO vanuit intrinsieke overwegingen als de juiste weg 
zien, ofwel MVO omdat het hoort. Vanuit deze motivatie wordt veel waarde 
toegekend aan principes van, bijvoorbeeld, sociale en ecologische aard. 
 
Vooral bij dit laatste motief bekruipt mij toch wel het ‘Dat zou mooi zijn’  gevoel. In 
dat nummer bezingt De Dijk hoe mooi het zou zijn als alle wereldproblemen met een 
prachtig lied konden worden opgelost. Helaas blijkt dat zelfs voor tekstschrijver Huub 
van der Lubbe een illusie te zijn. 
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Toch zullen de meeste ondernemingen tegenwoordig wel ‘ iets’  aan MVO moeten 
doen, al was het maar om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Een interessante 
vraag is dan vervolgens hoe ze dat doen. Graafland et al. (2003) noemen de volgende 
mogelijke instrumenten: gedragscodes, audit procedures, sociale jaarrapporten, 
interne sociale handboeken, vertrouwenspersonen, ethiekcommissies en trainingen 
voor medewerkers. De eerste drie zijn primair gericht op externe stakeholders, de 
overige zijn meer intern gericht. 
Uit onderzoek van Graafland et al. (2003)40 blijkt dat bedrijven vaak voor een mix 
kiezen. Daarbij is vooral voor kleinere bedrijven de administratieve beheerslast die 
gepaard gaat met de inzet van die instrumentenmix een belemmerende factor. Verder 
blijkt ook dat bedrijven zonder duidelijke MVO strategie het minst actief zijn bij de 
inzet van instrumenten. Tenslotte zal alleen het hebben van een gedragscode 
waarschijnlijk niet afdoende zijn. De resultaten van verschillende studies tonen aan 
dat er geen significante relatie is tussen het hebben van een code en het ethisch gedrag 
binnen ondernemingen (Graafland, 2001). 
 
MVO en inkoop 
De afgelopen decennia is er op MVO gebied redelijk wat wetenschappelijk onderzoek 
verricht. Dit geldt echter zeker niet voor de meer specifieke relatie tussen MVO en 
inkoop. In de afgelopen drie jaar ging slechts een handjevol IPSERA papers over de 
meer ethische aspecten van inkoop. Dit beeld wordt bevestigd in één van die papers 
(Ramsay en Jackson, 2003) waarin wordt gesteld dat de hele oogst van elf jaar 
IPSERA congressen bestond uit negen ethisch getinte papers. Daarvan waren er zes 
primair gericht op milieuvraagstukken, ofwel de planet dimensie uit de SER definitie, 
terwijl slechts één paper gericht was op de invloed van inkoopgedrag op het menselijk 
welzijn (de people dimensie). Ramsay en Jackson (2003) pleitten in hun paper dan 
ook voor meer onderzoek op het snijvlak tussen MVO en inkoop. Die oproep heeft 
zich bij mijn weten nog niet vertaald in een echt substantiële toename van het aantal 
IPSERA papers en overige publicaties op dit terrein. 
Recent Amerikaans onderzoek naar de rol van inkoop binnen MVO is echter wel een 
bemoedigend signaal (Carter en Jennings, 2004). Hun definitie van maatschappelijk 
verantwoord inkopen (MVI) is dat het om inkoopactiviteiten gaat die voldoen aan de 
door de maatschappij gevraagde ethische en vrijwillige verantwoordelijkheden. Dit 
betekent dat de economische en wettelijke dimensies uit de algemene MVO definitie 
niet meegenomen worden. Carter en Jennings (2004) stellen dat over het belang 
daarvan vaak weinig discussie bestaat. 
De resultaten van het onderzoek van Carter en Jennings (2004) tonen allereerst aan 
dat MVI een bont pallet aan activiteiten omvat. Thema’s als diversiteit (bijvoorbeeld 
de rol van vrouwen en minderheden), milieu, veiligheid, mensenrechten en filantropie 
vallen volgens Amerikaanse inkoopmanagers allemaal onder de MVI vlag. Voor 
toekomstig onderzoek lijkt een holistische benadering wenselijk om deze thema’s in 
hun onderlinge samenhang te analyseren. De feitelijke invulling van MVI beleid zal 
echter wel in hoge mate situatiespecifiek zijn. Een onderneming kan, bijvoorbeeld, 
heel pro-actief zijn op milieugebied, maar minder ver gaan op de sociale aspecten van 
de bedrijfsvoering (Buter et al., 2004b). 
Een tweede belangrijke uitkomst is dat het onderzoek waardevolle inzichten oplevert 
met betrekking tot mogelijke ‘drivers’  om MVI ook daadwerkelijk te realiseren. De 
resultaten onderstrepen het belang van echt leiderschap vanuit het topmanagement 
(zie ook Motwani et al., 1998). Dit heeft direct een significant positieve relatie met 
MVI, maar ook indirect via het versterken van een meer mensgerichte 
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organisatiecultuur. Ook eigen initiatief van individuele medewerkers bleek een 
belangrijke driver voor MVI te zijn. Tenslotte speelde de druk van klanten een grote 
rol. Voor inkoop is een belangrijke rol weggelegd om ervoor te zorgen dat deze 
markteisen adequaat worden ingebed in de aansturing van leveranciers. 
 
Ook in de Nederlandse vakliteratuur is recent in diverse bijdragen aandacht besteed 
aan de maatschappelijke dimensie van inkoop. Kamann (2004) spreekt van duurzaam 
uitbesteden en baseert zich daarbij op de eerder genoemde drie P’s. Uitbesteding komt 
in essentie neer op het verschuiven van de systeemgrens, waarbij activiteiten worden 
herverdeeld binnen een keten. Dit heeft ook in termen van duurzaamheid belangrijke 
gevolgen. Een partij kan wel een prachtig duurzaam product hebben, maar die 
voordelen kunnen teniet worden gedaan door gedrag elders in de keten. In lijn met de 
resultaten van Carter en Jennings (2004), moet gerichte ketensturing voorkomen dat 
producten op niet-duurzame wijze worden verwerkt en gebruikt. Ook hier geldt dus 
het eerder genoemde estafetteprincipe. 
 
Buter et al. (2004 a,b) hebben voor zover ik weet de primeur van het introduceren van 
de term MVI in het Nederlandse taalgebied. Ook deze auteurs pleiten, net als Carter 
en Jennings (2004), voor een ruime invulling van MVI met niet alleen aandacht voor 
meer op persoonlijke integriteit gerichte gedragscodes, maar juist ook voor de eerder 
genoemde people en planet dimensies. Ze constateren ook dat MVI voor veel 
inkoopmanagers een nog relatief nieuw en onbekend fenomeen is. Verhalen over 
kwalijke praktijken bij leveranciers van bedrijven als Unilever, IKEA, C&A en Nike 
zorgen er echter wel voor dat de externe druk om MVI toe te passen toeneemt. 
 
Tenslotte geeft Jansen (2004) een overzicht van mogelijke instrumenten om ethisch 
handelen binnen de inkoopfunctie te ontwikkelen en waarborgen (zie tabel 6).41 Een 
belangrijke constatering is dat een gedragscode zeker nuttig is als eerste stap, maar dat 
deze pas echt effectief wordt door het nemen van aanvullende maatregelen. Adequate 
controle is daarbij essentieel en ook sancties mogen niet ontbreken. 
 
Tabel 6 Mogelijke instrumenten op het gebied van inkoopethiek 
 
Instrument Inkoopspecifieke aspecten 
Gedragscode Gebruik uitgangspunten NEVI gedragscode als basis 
Processen en systemen Verweven van ethische aspecten in de stappen van het 

inkoopproces (zie figuur 1) 
Ethisch meldpunt/ 
vertrouwenspersoon 

Gebruik van ethisch meldpunt en vertrouwenspersoon voor 
het signaleren van onethisch handelen binnen inkoop 

Werving en selectie Expliciet opnemen van ethisch handelen en integriteit in de 
profielschets van inkopers 

Ethische opleiding of 
training 

Ethiek behandelen binnen inkooptrainingen, bijvoorbeeld 
via inkoopspecifiek dilemmaspel (zie ook tabel 7) 

Ethische audit Ethische audit specifiek gericht op inkoop; levert input op 
voor verbeteringsmaatregelen en (bij)sturing 

Publicaties Publicaties m.b.t. de rol van ethiek binnen inkoop 
Sancties Consequenties duidelijk maken van onethisch gedrag 

binnen inkoop en indien nodig ook echt sancties toepassen 
Bron: Ontleend aan Jansen, 2004 
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Onderzoeksplannen 
Aangezien er tot op heden slechts in beperkte mate wetenschappelijk onderzoek is 
gedaan naar de relatie tussen MVO en inkoop, lijkt het me zinvol om te beginnen met 
een verkennend onderzoek. Wat doen bedrijven eigenlijk aan MVI, waarom doen ze 
dat (niet), welke instrumenten hanteren ze en welke resultaten zijn ermee bereikt? Een 
‘ rondje langs de Nederlandse inkoopvelden’  sluit mijns inziens ook heel goed aan bij 
het NEVI beleidsthema ethiek en transparantie. 
Het lijkt mij met name interessant om na te gaan welke instrumenten ondernemingen 
al gebruiken dan wel van plan zijn te gaan hanteren. Om de effecten van MVI vast te 
stellen zou longitudinaal onderzoek bij op dit gebied actieve bedrijven zeer wenselijk 
zijn. Graafland (2001, p.22) beschrijft het voor inkoop zeer relevante C&A voorbeeld. 
Dit bedrijf heeft niet alleen leverancierscodes ingevoerd, maar ook een interne audit 
organisatie, de SOCAM (Service Organisation for Compliance Audit Management), 
opgericht. Deze organisatie controleert de naleving van de codes door regelmatig 
onverwachte inspecties bij leveranciers uit te voeren. Een concreet resultaat van deze 
aanpak is dat het geconstateerde aantal gevallen van kinderarbeid sinds 1997 daalt.  
Buter et al. (2004 a,b) beschrijven naast deze C&A case ook vergelijkbare initiatieven 
van Nike en IKEA. Verder heeft Philips dit voorjaar aangekondigd dat men expliciet 
aandacht gaat besteden aan het ‘duurzaam’ beleid van de ruim 50.000 (!) leveranciers, 
in 2003 samen goed voor een inkoopwaarde van ruim 19 miljard Euro. Een eerste stap 
is het versturen van formulieren om leveranciers duidelijk te maken waar ze precies 
aan moeten voldoen. In vervolgstappen wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan 
het ontwikkelen van een meetsysteem en het opzetten van een controlesysteem voor 
de naleving van de gemaakte afspraken.42 
 
Een ander potentieel onderzoeksthema betreft de wijze waarop inkoopmanagers 
omgaan met dilemma’s in de context van MVO. De kunst is om daarbij zoveel 
mogelijk win-win situaties te laten ontstaan door aan te tonen dat duurzaamheid en 
winstgevendheid best hand in hand kunnen gaan. Graafland (2001, p.40) laat aan de 
hand van een concrete case zien dat dit in de praktijk best lastig kan zijn. Die case 
speelt zich af in de confectiehandel waar de concurrentie sterk is toegenomen. Eerder 
is reeds gesteld dat C&A met het SOCAM initiatief vanuit MVO perspectief heel 
positieve resultaten heeft geboekt. De leverancierscontroles kosten echter geld en de 
vraag is dan ook gerechtvaardigd of C&A deze vanwege de slechte marktsituatie 
achterwege moet laten. Ongewenst neveneffect is dan mogelijk wel dat de kans op de 
inzet van kinderen in de processen van leveranciers toeneemt. Ik ga hier verder niet in 
op de door Graafland (2001) uitvoerig beschreven ethische theorieën, maar het zal 
duidelijk zijn dat hier inderdaad sprake is van een dilemma waarbij het uitermate 
lastig is om tot een eenduidig eindoordeel te komen. De druk op prijzen, levertijden 
en kwaliteit kan in de praktijk zo hoog zijn dat er weinig ruimte is om MVI aspecten 
echt mee te nemen in de besluitvorming (Buter et al., 2004a). 
 
In de praktijk zijn er voor inkopers vele, ook meer operationele, dilemma’s denkbaar, 
waarbij zeker de eerder genoemde persoonlijke integriteit een rol speelt. In trainingen 
gebruik ik, met dank aan oud PwC collega Jan Buter, een set van 30 voor inkopers 
veelal heel herkenbare dilemma’s. Tabel 7 bevat een selectie uit deze totale set, 
waarbij in de laatste kolom de resultaten van onderzoek onder Indiase 
inkoopmanagers zijn weergegeven. Ik wil benadrukken dat die resultaten uitsluitend 
als indicatie dienen. De formulering in het Indiase onderzoek is namelijk niet exact 
hetzelfde als in de door mij weergegeven dilemma’s. Verder merken de onderzoekers 
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zelf op dat de reacties mogelijk gebaseerd zijn op sociaal wenselijk gedrag en niet op 
de feitelijke werkwijze in de praktijk (Motwani et al., 1998). 
 
Tabel 7 Enkele dilemma’s voor inkopers 
 

  Dilemma Score 
  Eens 

++ 
1 

 
+ 
2 

 
? 
3 

 
- 
4 

Oneens 
-- 
5 

Scores 
Indiase 
inkopers 
(%) 

1. In december beleeft de inkoper hoogtijdagen! 
U vindt dat u de relatiegeschenken van 
leveranciers zonder meer kunt accepteren. 

     87 

2. U wilt privé een pc aanschaffen. U koopt die 
pc bij de leverancier van uw bedrijf tegen 
diens kostprijs. 

     82 

3. U ontvangt een uitnodiging voor een 
golftoernooi, met vele voor u belangrijke 
zakenrelaties. Goed voor uw contacten, stelt 
de leverancier door wie u bent uitgenodigd. U 
gaat hier op in. 

     62 

4. U krijgt een uitnodiging om samen met één 
van uw leveranciers diens moederbedrijf in de 
VS te bezoeken. Echtgenoten mogen mee en 
naast het zakelijke deel is er ook ruimte voor 
leuke activiteiten. U accepteert dit aanbod. 

     12 

5. Een leverancier doet u in zijn offerte een idee 
aan de hand om uw kosten te verlagen. U 
vraagt de overige aanbieders dat idee ook in 
hun offerte te verwerken. 

     75 

6. Met een bepaalde leverancier klikt het zo 
goed, dat een privé-vriendschap ontstaat. 

     83 

7. U gaat een mammoetorder onderbrengen bij 
een beursgenoteerde leverancier. Daags 
daarvoor koopt u aandelen in dat bedrijf. 

     - 

 
 
Het eerste dilemma is de alom bekende problematiek van de relatiegeschenken. Dit 
krijgt altijd veel aandacht, maar het zal inmiddels duidelijk zijn dat dit slechts één 
facet is op het gebied van inkoopethiek. 
Bij de dilemma’s 2 en 6 bestaat het risico dat zakelijke en privé belangen door elkaar 
gaan lopen. Motwani et al. (1998) constateren dat inkopers in dit type situaties vaak 
het gevoel hebben de bevriende leverancier iets verschuldigd te zijn. 
Bij dilemma 3 neemt men vaak impliciet aan dat het golftoernooi in Nederland wordt 
georganiseerd. Interessant is vervolgens wat er gebeurt als blijkt dat, bijvoorbeeld, 
Florida de plaats van handeling is. Sommige inkopers zeggen dan ‘nee, dat is te gek’ , 
terwijl anderen hierin juist een prima reden zien om van ‘nee’  naar ‘ ja’  te switchen. 
Dilemma 4 is een goed voorbeeld van de binnen inkoop frequent voorkomende 
afweging tussen tactiek en ethiek. In een training voor een dienstverlenende 
organisatie (zonder winstoogmerk) ontstond bij dit type dilemma’s een duidelijke 
scheidslijn binnen de groep inkopers. De tactici vonden dat dit moest kunnen onder 
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het mom van ‘mogelijk levert het een betere deal op’ . De meer ethisch ingestelde 
inkopers vonden dat dit gedrag in strijd was met het beginsel van gelijke behandeling. 
Tenslotte hoop ik dat het duidelijk is dat dilemma 7 wettelijk verboden is. Handelen 
met voorkennis is immers een strafbaar feit. 
 
Ik heb zelf in diverse inkooptrainingen ervaren dat discussies over dit type dilemma’s 
van grote waarde zijn. Deelnemers moeten dan bij voorkeur wel een echte keuze 
maken en dus het ‘veilige midden’  vermijden. Ook binnen organisaties komen daarbij 
vaak grote verschillen naar boven. Dit bevestigt het standpunt van Graafland (2001, 
p.50) dat moreel redeneren een inductief proces is. Alleen door te worstelen met een 
concreet dilemma kun je gaandeweg ontdekken welke morele normen van belang zijn. 
Een concrete onderzoeksopzet is om groepen inkopers van verschillende organisaties 
te confronteren met een representatief geachte set dilemma’s. Het genoemde Indiase 
onderzoek was gericht op individuen en dat werd door de auteurs als belangrijke 
beperking gezien (Motwani et al., 1998). Op basis van het onderzoek van Carter en 
Jennings (2004) is het vervolgens plausibel om te verwachten dat bedrijven met 
hogere scores op MVI ‘drivers’  een hogere mate van ethisch gedrag zullen vertonen. 
 
Verder lijkt het me mogelijk en zinvol om dwarsverbanden te leggen met mijn andere 
twee onderzoeksthema’s. Om een voorbeeld te noemen: Wat is de invloed van MVI 
aspecten op de ontwikkeling van relaties met buitenlandse leveranciers? Dit sluit ook 
prima aan op de door Buter et al. (2004b) geponeerde vragen rondom het selecteren 
van leveranciers en het ontwikkelen en beoordelen van de daarop volgende 
samenwerkingsrelaties. Verder kan hierbij worden voortgebouwd op onderzoek naar 
de impact van perceptieverschillen met betrekking tot  onethisch gedrag in de relaties 
tussen Amerikaanse inkoopmanagers en hun buitenlandse leveranciers (Carter, 2000). 
De analyse op basis van een set van 88 relaties toont aan dat er op dit vlak geen 
sprake is van significante verschillen. Carter (2000) benadrukt wel dat als er sprake is 
van perceptieverschillen het van groot belang is om de communicatie te intensiveren, 
bijvoorbeeld via gezamenlijke trainingen en wederzijdse bezoeken. Hierdoor kunnen 
ketenpartners ook op ethisch gebied ‘habituation’  realiseren (zie figuur 7). 
 
Tenslotte liggen er op het snijvlak van MVO en inkoop volgens mij mooie kansen 
voor samenwerking met andere universiteiten. Ik weet dat er in ieder geval in 
Groningen en Rotterdam onderzoeksmatig belangstelling bestaat voor deze thematiek. 
Bij de samenstelling van een onderzoeksteam is complementariteit volgens mij een 
belangrijke succesfactor. Eén van de schaarse onderzoeken naar de rol van inkoop 
binnen MVO betreft een coproductie van iemand met SCM expertise en iemand met 
expertise op ethiekgebied (Carter en Jennings, 2004). Iets vergelijkbaars geldt voor de 
MVI publicaties van Buter, Koster (inkoopexpertise) en Jeurissen (bedrijfsethiek). 
In Tilburg hebben we het Centrum voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(CMO). Johan Graafland is naast directeur van het CMO tevens bijzonder hoogleraar 
Economie, Onderneming en Ethiek. Ik hoop oprecht dat we er de komende jaren in 
slagen een mooie brug te bouwen tussen het CMO en het inkoopdomein. 
 
Dankwoord 
 
Ik ben me er terdege van bewust dat de in deze rede geschetste onderzoeksagenda 
tamelijk ambitieus is. Het centrale motief in mijn zoektocht naar de ideale 
estafetterace is ketenbeheersing vanuit inkoopperspectief. De ontwikkeling van 
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effectieve relaties met leveranciers speelt daarbij een belangrijke rol, rekening 
houdend met de impact van internationale en ethische invloedsfactoren. 
Alleen zou ik deze agenda ook zeker niet kunnen (en willen) aanpakken, maar het 
moge duidelijk zijn dat ik deze onderzoeksvulkaan de komende jaren samen met 
collega’s wil gaan verkennen. Hopelijk slagen we er in een ‘Merk je het dan niet’  
gevoel te ontwikkelen. Dit gevoel geeft weer dat je ergens niet alleen voor staat, maar 
dat er veel mensen zijn die het wel kan schelen. De toekomst zal het leren. 
 
Tot slot van deze oratie wil ik graag iedereen bedanken die, direct dan wel meer 
indirect, een rol heeft gespeeld bij mijn werkzaamheden in de loop der jaren. Daarbij 
noem ik enkele mensen met name, zonder overigens anderen te kort te willen doen. 
 
Allereerst wil ik stilstaan bij mensen die er vandaag helaas niet bij kunnen zijn. Dit is 
voor mij het ‘Niemand in de stad’  gevoel. In de loop der jaren is het lijstje ‘ iedereen 
gaat maar dood’  bij live optredens van De Dijk gestaag gegroeid. Ook ik ben zeker 
niet aan dit proces ontsnapt. Zo is het vandaag precies drie jaar geleden dat we met 
een grote delegatie van deze faculteit de crematie van onze slechts 33 jaar geworden 
collega Theo Leers bijwoonden. 
Meer in het bijzonder wil ik iets zeggen over twee voor mij heel belangrijke personen. 
Ten eerste natuurlijk mijn moeder. Morgen zou ze 73 jaar geworden zijn, maar dat 
heeft helaas niet zo mogen zijn. En wat zou ze vandaag trots geweest zijn. Ik heb 
schertsenderwijs wel eens gezegd medelijden te hebben met mensen op aanpalende 
wolken. Hun oren zullen de laatste tijd veel te verduren hebben gehad! Het was voor 
mij dan ook volstrekt logisch deze intreerede op te dragen aan ons mam. 
Ten tweede wil ik Toon van de Ven noemen. Zijn passie voor de internationale 
dimensie van bedrijfskunde vormde de basis voor zowel mijn afstuderen als 
promotietraject, waarbij Toon voor mij een echte Doktorvater is geweest. Voor mij 
persoonlijk was zijn overlijden vorig jaar dan ook een grote klap en bedrijfskundig 
Nederland zal zijn altijd scherpe, vaak licht cynische analyses node missen. Het 
vervult mij dan ook met gepaste trots om samen met enkele oud-collega’s te werken 
aan een Liber Amicorum als passend eerbetoon aan Toon’s professionele loopbaan. 
 
Uiteraard wil ik zowel de universiteit als de faculteit bedanken voor het mogelijk 
maken van deze leerstoel en het in mij gestelde vertrouwen. In het bijzonder wil ik 
hierbij Arno de Schepper noemen. Samen met Arno heb ik de afgelopen negen jaar 
met veel plezier het vak Logistiek Management en Inkoop mogen verzorgen. De 
toevoeging ‘en inkoop’  is er in 1998 bijgekomen en dat was voor mij de eerste echte 
kennismaking met dit vakgebied. Ik had toen zeker niet kunnen vermoeden dat die 
stap uiteindelijk tot deze leerstoel zou leiden. Arno is voor mij in dat hele traject van 
bijzonder grote waarde geweest. Het heeft wel iets symbolisch dat ons vak net voor 
mijn intreerede en jouw afscheidsrede (22 oktober a.s.) ter ziele is gegaan. Gelukkig 
geldt ook hier dat elk nadeel zijn voordeel heeft, want we krijgen daar met ingang van 
dit collegejaar een volledig aan inkoop gewijd Master vak voor terug. 
 
De NEVI wil ik natuurlijk allereerst bedanken voor de financiële ondersteuning van 
mijn leerstoel, maar zeker ook voor haar rol als dynamisch netwerk van en voor 
inkoopprofessionals. Voor mij zijn contacten met zowel het bedrijfsleven als de 
collega hoogleraren altijd weer een bron van inspiratie voor onderzoek en onderwijs. 
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Vervolgens wil ik ook mijn Tilburgse collega’s bedanken voor het creëren van een 
stimulerende werkomgeving. Hopelijk bevat deze rede aanknopingspunten voor 
samenwerking met mijn collega’s binnen het departement Organisatie en Strategie. 
Meer in het bijzonder hoop ik de vertrouwde samenwerking met mijn ‘maatjes’  Henk 
Akkermans en Bert Meijboom voort te zetten. De tastbare output wordt gevormd door 
lijstjes met publicaties, maar belangrijker vind ik de lol die we hebben aan onze 
gezamenlijke onderzoeksprojecten. Het is dan ook te hopen dat we de komende jaren 
al swingend nog veel mooi werk gaan doen. Ditzelfde geldt voor mijn jonge collega’s 
Mark van de Vijver en Nelleke Stoffele. Mark is inmiddels begonnen met zijn 
promotieonderzoek naar de ontwikkeling van leveranciersrelaties. Verder hoop ik dat 
Nelleke de ervaringen met MVO in haar afstudeerproject kan gebruiken in onderzoek 
naar de ethische dimensie van inkoop. 
 
Ook de studenten en oud-studenten wil ik hier zeker niet vergeten. In deze rede lag 
het accent duidelijk op mijn onderzoeksagenda. Dit betekent echter niet dat onderwijs 
voor mij minder prioriteit heeft, integendeel zelfs. Ik snap oprecht niet dat er binnen 
universiteiten sprake is van onderzoekstijd en onderwijslast. Ik blijf het geven van 
colleges ‘mooi, mooi, mooi’  vinden, waarbij ik er altijd naar streef een ‘vonk’  van 
enthousiasme voor mijn vakgebied over te laten springen. Minstens net zo veel plezier 
beleef ik aan het begeleiden van afstudeerders. Ik vind het geweldig om mijn steentje 
bij te dragen aan het vaak fascinerende leerproces dat studenten in de laatste fase van 
hun studie doorlopen. Eerder in deze rede constateerde ik al dat er in inkopend 
Nederland een grote kloof is tussen weten en doen. Dit mogen wij ons als 
kennisinstellingen ook best aanrekenen. Ik ben er van overtuigd dat 
afstudeerprojecten een belangrijke rol kunnen spelen bij het dichten van deze kloof. 
Verder ben ik sinds 1 september j.l. formeel voorzitter van het opleidingsbestuur van 
het bachelor programma Business Studies, vrij te vertalen als Bedrijfskunde. Ik 
beschouw het als een eer en uitdaging om het onder de bezielende leiding van mijn 
voorganger Sjoerd Romme ontwikkelde curriculum verder uit te bouwen. Dat wordt 
vast een mooi voorbeeld van samen met collega bestuursleden, docenten en studenten 
dansen op een onderwijsvulkaan. Het zal u denk ik niet meer verbazen dat ik daarbij 
vooral kansen zie zonder overigens de risico’s van mogelijke uitbarstingen uit het oog 
te verliezen. 
 
Ik wil afsluiten met enkele persoonlijke woorden. 
Pa, je bent een man van weinig woorden, maar ik weet dat dit ook voor jou een 
bijzondere dag is. We hadden het er laatst nog over dat de datum, één dag voor de 
verjaardag van ons mam, eigenlijk niet mooier had gekund. 
Lieve Gerdine, Luuk, Nienke en Eline, ik ben me er volledig van bewust dat ik de 
laatste periode niet altijd even prettig in de omgang ben geweest. Er moest altijd wel 
weer ‘ iets’  af en het feit dat ik pas diep in juli echt lekker kon gaan werken aan deze 
rede was niet echt bevorderlijk voor mijn humeur. Bovendien weet Gerdine als geen 
ander dat er van mijn beloftes dat het ‘hierna echt rustiger wordt’  meestal niet zo bar 
veel terechtkomt! Nou ja, laten we om te beginnen vanavond maar iets moois 
aantrekken en lekker gaan dansen. 
 
Ik heb gezegd. 
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Noten 
                                                
1 IPSERA staat voor International Purchasing & Supply Education & Research 
Association. Het is het jaarlijkse internationale congres voor onderzoekers binnen het 
inkoopdomein (zie www.ipsera.org). 
2  Een overzicht van de teksten van nummers van De Dijk tot 1995 is te vinden in Van 
der Lubbe (1995). Het boek van Bronshoff en van der Lubbe (1998) bevat een 
compilatie van prachtig fotomateriaal, teksten en dagboekaantekeningen. 
3 Kamann (1999) spreekt in dit verband over inkoop als interne en externe 
netwerkarchitectuur. 
4 Deze werkdefinitie sluit ook goed aan bij de filosofie achter het nog te bespreken 
Kraljic portfoliomodel (Kraljic, 1983). Centrale gedachte achter dat model is het 
minimaliseren van aanvoerrisico’s en het maximaal benutten van inkoopmacht 
(Gelderman en Van Weele, 2003). 
5 In het vervolg van deze rede wordt de term inkoop gebruikt om de inkoopfunctie aan 
te duiden.  
6 Het in figuur 1 weergegeven inkoopproces kan overigens een nuttig hulpmiddel zijn 
bij het identificeren van verbeteringsmogelijkheden in uw persoonlijke inkoopsituatie. 
7Kamann (1999) spreekt van de menselijke handicap dat bij inkoop “ iedereen denkt 
dat hij weet hoe het moet” . 
8 Het DuPont schema kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het maken van deze 
berekening (Van Weele, 2001). 
9 In totaal vertegenwoordigden de deelnemers aan het onderzoek circa 18 miljard Euro 
aan inkoopuitgaven. Van de 69 bedrijven werden er 38 als groot, met inkoopuitgaven 
groter dan 225 miljoen Euro, geclassificeerd. Verder waren de bedrijven afkomstig uit 
sectoren als de procesindustrie, de projectindustrie en de informatie-intensieve 
dienstverlening. Meer details over de deelnemende bedrijven zijn te vinden in de 
NEVI (2002) rapportage. 
10 Kamann (1999) kwam in zijn intreerede tot een vergelijkbare conclusie dat de grote 
bottleneck bij inkoop bestaat uit het niet toepassen van beschikbare kennis. 
11 Voor een beschrijving van de ondersteunende processen wordt verwezen naar de 
NEVI (2003) rapportage. Het gaat hierbij om de processen (1) inrichten van 
geïntegreerde strategieën en plannen, (2) ontwikkelen van organisatie- en 
teamstrategieën, (3) globalisering, (4) ontwikkelen van meetsystemen, (5) 
ontwikkelen en implementeren van ondersteunende IT systemen en (6) 
personeelsontwikkeling en training. 
12 In de loop der jaren zijn er vele SCM definities in omloop gekomen. Ook is er door 
diverse auteurs gepleit om SCM te vervangen door DCM, Demand Chain 
Management (zie bijvoorbeeld Christopher, 1998). Daarmee zou meer recht worden 
gedaan aan het klantgerichte karakters van ketens. Ook pleiten diverse auteurs ervoor 
om ketens te vervangen door netwerken. Voor mij is dit toch overwegend een kwestie 
van semantiek, of in termen van Kamann (1999) ‘modieus gedoe’ , en ik gebruik in 
deze rede dan ook de termen  SCM en keten. 
13 EurOMA staat voor European Operations Management Association. 
14 Dit voorbeeld is gebaseerd op de presentatie van Hans Dijkhuis, inkoopmanager 
ASML, tijdens de Nationale Inkoopdag van 17 juni 2004. 
15 Zie ingezonden brief W. Jonkman, NRC Handelsblad 16 juli 2004. Meer informatie 
over het iTunes Music Store concept is te vinden op www.apple.com. Verder maakte 
Motorola recent bekend dat haar nieuwste muziektelefoons Apple software zullen 
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bevatten om iTunes te kunnen beluisteren (NRC Handelsblad, 28 juli 2004). 
Inmiddels is ook Free Record Shop gestart met een eigen internetwinkel waar 
consumenten kunnen kiezen uit 250.000 nummers. Het bedrijf heeft hiervoor in  haar 
keten contracten afgesloten met de vijf grootste platenmaatschappijen die wereldwijd 
goed zijn voor 80% van alle muziek (NRC Handelsblad, 10 augustus 2004). 
16 De in tabel 1 gegeven scores zijn gebaseerd op de ISI 2003 rankings. Deze data zijn 
te vinden op de via de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg toegankelijke Web 
of Science site. De scores voor de tijdschriften JOM en POM zijn te vinden in de 
Science Edition, die voor de overige tijdschriften in de Social Sciences Edition. 
17 Het is dan wel de vraag wat ‘groot’  precies betekent. De recente affaire rondom het 
al dan niet deelnemen van Raemon Sluiter aan het Olympisch tennistoernooi maakte 
duidelijk dat veel toptennissers zelfs de Olympische Spelen niet interessant vinden als 
er geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. Uiteindelijk is op verzoek 
van Sluiter zelf besloten tennissers op de Spelen toch te belonen met punten (NRC 
Handelsblad, 10 augustus 2004). 
18 Een belangrijk verschil met de sportwereld is overigens dat wij ook punten kunnen 
verdienen met citaties, ofwel als andere onderzoekers naar onze publicaties verwijzen. 
19 Inhoudelijk ging dit artikel (Akkermans en Vos, 2003) over het ontstaan van 
opslingereffecten in ketens waarin diensten (in dit geval telecommunicatie) worden 
voortgebracht. Eerder onderzoek naar dit voor het functioneren van ketens zeer 
negatieve fenomeen ging vooral over fysieke producten. 
20 Zie nieuwsbrief NEVI, speciale editie ‘NEVI kijkt verder’  (jaargang 2, nummer 12, 
30 juni 2004). 
21 Zie Gelderman en Van Weele (2003) voor een uitvoerige bespreking van deze en 
andere kritiekpunten op het Kraljic portfoliomodel. 
22 Overigens constateren Gelderman en Van Weele (2003) dat ervaren gebruikers van 
de Kraljic portfolio het leveranciersperspectief wel degelijk meenemen in hun 
besluitvorming. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van aanvullende informatie 
over de algemene situatie op leveranciersmarkten en meer specifieke evaluaties van 
de kwaliteiten van individuele leveranciers. 
23 Deze partnerships zijn te vergelijken met vormen van ‘ idiosyncratic bilateral 
synergy’  uit de strategisch managementliteratuur (Makadok, 2001). Daar zorgen 
gezamenlijke, gespecialiseerde activa voor een soort bilateraal monopolie. Santema 
(2001) spreekt in zijn oratie van een duo-centrische invalshoek, waarbij beide partijen 
bereid zijn te investeren in de relatie. 
24 De door Akkermans et al. (2004) beschreven case is gebaseerd op actieonderzoek 
van in totaal 18 maanden. In de door Kamann (1999) beschreven metafoor kan dus 
met recht over een ‘ film’ worden gesproken. De hoofdpersonen in deze film vormden 
samen drie schakels in deze high-tech keten: een producent van chips, enkele 
contractproducenten van subassemblages en een producent van innovatieve 
computeronderdelen. 
25 Verduijn (2004) spreekt in dit kader van interpretatief onderzoek waarmee inzicht 
kan worden verkregen in de wijze waarop respondenten hun eigen situatie beoordelen. 
Op SCM gebied is dit een potentieel waardevolle, maar weinig toegepaste benadering. 
26 Dit sluit ook goed aan bij het pleidooi van Romme (2003) om meer ontwerpgericht 
onderzoek te doen binnen het domein van de organisatiestudies. In het door mij 
voorgestelde onderzoek gaat het namelijk, net als in de ‘design school’ , meer om 
‘Werkt het?’  dan ‘ Is het waar’  vragen. 
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27 Dit proefschrift is in bewerkte vorm in 1997 door Avebury op de markt gebracht 
(Vos, 1997). 
28 Momenteel vindt circa 40% van de Sony productie plaats in het dure Japan. In 
navolging van bedrijven als Philips is men van plan een substantieel deel van die 
activiteiten te verplaatsen naar het veel goedkopere China (NRC Handelsblad, 5 
september 2003). 
29 Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze risico’s verwijs ik naar Vos en 
Benders (1999). 
30Een meer uitvoerige beschrijving van deze resultaten is te vinden in Vos (2004). De 
analyse van Nederlandse importstromen is primair gebaseerd op gegevens van het 
CBS. Aan de hand van de StatLine database (zie www.cbs.nl) is het mogelijk de 
ontwikkelingen in de Nederlandse import te analyseren naar zowel land en regio van 
herkomst als goederensamenstelling. Kanttekening hierbij is dat Nederland een 
belangrijke toegangspoort tot de Europese markt is, hetgeen betekent dat een 
substantieel van onze import wordt geëxporteerd naar andere EU landen. 
31 Een ander interessant gegeven is dat uit de CBS statistieken blijkt dat de 
Nederlandse export naar Centraal en Oost Europa sinds 1996 steeds hoger is geweest 
dan onze import uit die regio. Het handelsoverschot met Centraal en Oost Europa 
schommelde de afgelopen acht jaar tussen de 300 miljoen en 1,5 miljard. Het is dus 
zeker niet zo dat wij als Nederland B.V. alleen maar last hebben van concurrentie uit 
deze regio. Voor China geldt een heel ander verhaal. In totaal bedroeg de Nederlandse 
export naar China in 2003 ruim 1,6 miljard Euro, dus beduidend minder dan onze 
import uit dat land. Interessant aspect is dat afvalproducten (bijvoorbeeld oud papier, 
metalen, schroot, non-ferro) goed waren voor bijna 250 miljoen Euro in die export. 
De ook niet echt hoogwaardige categorie chemische producten vertegenwoordigt een 
waarde van circa 400 miljoen Euro. China’s behoefte aan dit type (basis)producten is 
overigens direct gerelateerd aan de sterke economische groei die het land doormaakt. 
Om die expansie vol te houden importeert het land heel veel grondstoffen. In 2003 is 
China bijvoorbeeld Japan voorbijgestreefd als tweede importeur van olie (na de VS). 
Een indirect effect van die enorme honger naar grondstoffen is een stijging van olie- 
en andere energieprijzen op de wereldmarkt (NRC Handelsblad, 7 augustus 2004).  
32De in dat onderzoek meegenomen 26 opkomende markten zijn China, India, 
Indonesië, Thailand, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Hongkong, Korea, Taiwan, 
Brazilië, Mexico, Argentinië, Chili, Peru, Venezuela, Colombia, Rusland, Turkije, 
Polen, Tsjechië, Hongarije, Egypte, Israël, Jordanië en Zuid-Afrika. 
33 In 2004 is er op macroniveau wel sprake van een duidelijk herstel van de Japanse 
economie. De binnenlandse bestedingen nemen toe na jaren van stagnatie, maar ook 
de exportsector draait weer op volle toeren. Die groeiende export is wel vooral gericht 
op China en de VS (zie NRC Handelsblad 21 juli 2004).  
34 NRC Handelsblad, 2 maart 2004. 
35 NRC Handelsblad, 29 augustus 2003. 
36 Océ beschouwt de verplaatsing van met name assemblageprocessen naar het Verre 
Oosten als een onomkeerbaar proces. Lokale leveranciers in, bijvoorbeeld, China zijn 
in staat om onderdelen van uitstekende kwaliteit tegen scherpe prijzen aan te bieden 
(Eindhovens Dagblad, 3 juli 2004). 
37 De Amsterdamse hoogleraar economie Den Butter pleitte er recent voor om als 
Nederland toch vooral te blijven investeren in de vaardigheden om handel te drijven 
om zodoende de daaraan verbonden transactiekosten te reduceren (NRC Handelsblad, 
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2 augustus 2004). Juist bij global sourcing zijn de daaruit voortkomende innovaties in 
de regiefunctie van ketens van groot belang. 
38 Windsor (2001) bekritiseert deze nogal instrumentele benadering omdat deze vrij 
eenzijdig gericht is op winstmaximalisatie. Bij CSR is het juist belangrijk dat alle 
genoemde verantwoordelijkheden, dus ook de meer filantropisch getinte vrijwillige 
dimensie, worden ingevuld. 
39 Het veranderen van het achterliggende gedrag zal een kwestie van lange adem zijn. 
Kamann (2004) pleit ervoor om al vanaf de lagere school te hameren op het belang 
van het MVO gedachtegoed. Mensen ontwikkelen zo in hun ‘habitus’  een instinctieve 
afkeer voor activiteiten die ‘planet’  en ‘people’  schaden. 
40 In totaal hebben 111 Brabantse en Zeeuwse bedrijven meegewerkt door middel van 
het retourneren van een voor dit onderzoek ontworpen vragenlijst (Graafland et al., 
2003, p.50). Het onderzoek beperkte zich tot de sectoren metaalproductie (31 
bedrijven), bouw (24), financiële dienstverlening (27) en groothandel (29). 
41 In het artikel van Jansen (2004) ligt het accent meer op het bevorderen van de 
persoonlijke integriteit van inkopers, terwijl het accent in de bijdragen van Buter et al. 
(2004 a,b) ligt op de MVI aspecten. Beide deelgebieden kunnen worden samengevat 
onder de noemer inkoopethiek (Buter et al., 2004a). 
42 NRC Handelsblad, 23 maart 2004. 


