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voorwoord 

Slimme inzet van technologie bij contacten met zakenpartners, klanten en de overheid 

kan ondernemers fl inke tijdsbesparing, kostenreductie en productverbetering opleveren. 

In deze publicatie leest u hoe digitale samenwerking ook binnen uw handbereik kan komen. 

Met behulp van succesvolle voorbeelden uit de mode-, schoenen-, sportbranche  en de 

wonenbranche laten we zien hoe digitale samenwerking succesvol georganiseerd kan worden. 

In deze branches worden kosten en tijd bespaard en is de kwaliteit van de dienstverlening 

toegenomen. Verder zijn het vermogen om te concurreren en de winstgevendheid verbeterd. 

Tevens is een stappenplan opgenomen om u te helpen te komen tot een beter gebruik van 

digitale middelen. 

Met elkaar kunnen we Nederland ondernemender maken. Wij wensen u daarbij veel 

inspirerende, innovatieve en vooral digitaal slimme samenwerkrelaties toe! 

Drs. F. Heemskerk, Drs. L.M.L.A.H. Hermans, G.J.L.M. Vermeer, 

Staatssecretaris van Economische Zaken Voorzitter MKB-Nederland Voorzitter HBD 
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hoofdstuk 1 

1 	 de kracht van slimme 
 digitale samenwerking 

1.1 tijd voor nieuwe dynamiek in de detailhandel! 

De golf van digitalisering die door onze economie trekt, laat 

ook de Nederlandse detaillisten niet ongemoeid. Steeds meer 

wordt duidelijk dat slimme digitale samenwerking binnen de 

bedrijfskolom ook onmisbaar is voor het zelfstandig winkelbedrijf. 

Het leidt niet alleen tot effi ciëntere procesafhandeling, betere 

marketing, hogere omloopsnelheden en productvernieuwing 

en daarmee tot hogere winstmarges, het is vooral absolute 

noodzaak om in toekomst te kunnen blijven concurreren met 

grootwinkelbedrijven, winkelketens en Internetwinkels. 

Uit onderzoek en praktijkvoorbeelden blijkt dat de traditionele 

winkel meer tijd kan besteden aan de klant en de kwaliteit van 

de dienstverlening, en minder aan administratieve handelingen 

rond inkoop, voorraadbeheer en transactieverwerking. De 

administratieve lasten die voortkomen uit de zogenaamde 

Prijzenwet bedragen volgens onderzoek bijna een half miljard 

euro per jaar. Deze administratieve lastendruk moet omlaag. 

Grootwinkelbedrijven en winkelketens ontwikkelen - vooral door 

hun schaal grootte - juist door het effi ciënt inzetten van onder 

meer technologie op dit punt een steeds grotere voorsprong ten 

opzichte van het midden- en kleinbedrijf. Het is geen toeval dat de 

‘schoolvoorbeelden’ van samenwerking via moderne informatie- 

en ordersystemen afkomstig zijn van internationale opererende 

ondernemingen. Zij verstevigen hiermee hun positie als regisseur in 

de waardeketen van fabrikant tot detaillist. 
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'Er is een duidelijke cultuurverandering in de detailhandel nodig' 

Niet voor niets start een modemerk zoals ESPRIT met eigen winkels. 

Door slim gebruik te maken van de marktinformatie die via de 

winkels beschikbaar komt, kan de productie en toelevering worden 

afgestemd op de marktvraag. Wij zien dit als een voorbeeld van wat 

in het vakjargon ook wel met ketendigitalisering wordt aangeduid. 

Hogere omloopsnelheden, geringere voorraden en tussentijdse 

collectiewijzingen leiden tot hogere bruto marges dan gemiddeld 

in de modebranche gangbaar is. De winkel vormt feitelijk het 

voorportaal voor marketing van de gehele branche. De zelfstandige 

winkelier kan hiermee een waardevolle troef in handen hebben, 

maar hij moet die wel uitspelen door actief de samenwerking te 
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van deze publicatie zijn benaderd, blijken er slechts enkele de 

stap te maken naar digitale samenwerking. Sommige detaillisten 

beschikken wel over winkelautomatisering op het gebied van 

afrekensystemen, interne administratie en voorraadbeheer. 

Verdergaande digitalisering en elektronische samenwerking met 

andere schakels uit de bedrijfskolom is echter beperkt. Als er al 

gebruik gemaakt wordt van winkelautomatisering gaat het veelal 

om geïsoleerde toepassingen zoals elektronische kassasystemen, 

scanning- en elektronische bestelsystemen. Deze systemen alleen 

verlagen de administratieve lasten van de detaillist niet structureel, 

ook verbeteren ze zijn zelfstandige positie in de branche niet. 

Voor het binnenhalen van de mogelijke gezamenlijke winsten door 

digitale samenwerking wijzen een tweetal voorbeeldinitiatieven 

zoeken met leveranciers en daarbij hulp van de brancheorganisatie binnen de Nederlandse detailhandel ons op dit moment de weg: 


in te roepen. Allereerst ligt het accent van de samenwerking op Logifurn en het Platform Ketendigitalisering Mode, Schoenen en 


de primaire schakels in de keten. Daarnaast zal de detaillist ook Sport (MSS). 


nauwere samenwerking moeten zoeken met andere zakelijke 


dienstverleners in de keten, bijvoorbeeld op het gebied van ICT,


logistiek, fi nanciën, administratie en reclame. Hiervoor is een 


cultuurverandering in de hele detailhandelssector nodig, maar 


vooral onder zelfstandige detaillisten. Deze publicatie richt zich 


vooral op de samenwerking tussen de primaire schakels in de keten, 


namelijk die tussen de detaillist en de leveranciers.


Er bestaat bij veel Nederlandse detaillisten het beeld dat deze 


digitale samenwerking met groothandel en leveranciers een ‘ver 


van mijn bed show’ is. Uit een overzicht van 35 verschillende 


detailhandelsbranches die voor het achterliggende onderzoek 


7 



hoofdstuk 1 

Het bijzondere van beide projecten is dat zowel de technologische, 

organisatorische als de politieke aspecten goed in balans zijn 

gebracht waardoor vruchtbare samenwerking mogelijk is 

geworden. Deze twee cases lichten we in het volgende hoofdstuk 

dan ook nader toe. 

'… niet langer het sluitstuk naar de afnemer' maar voor al 

het 'voorportaal van de gehele branche ..' 

Als detaillist of beleidsmaker in de detailhandel bent u aan zet. 

Actie is nu gewenst en noodzakelijk! Als zelfstandige detaillist 

ervaart u nu de druk van de grote winkelketens als last, terwijl 

u juist veel kunt leren van de effi ciëntievoorsprong van deze 

marktpartijen. Het is voor de continuïteit belangrijk dat uw 

onderneming zich snel en fl exibel kan aanpassen aan de 

veranderende vraag. Dit kan door snelle en gestandaardiseerde 

afstemming met de toeleverende partijen uit uw branche. 

Concreet gaat het om een andere inrichting van uw dagelijkse 

manier van werken, bijvoorbeeld door het slim inzetten van 

winkelautomatisering gekoppeld aan een klantinformatiesysteem 

en aan catalogi van leveranciers. Als detaillist heeft u dan 

een cruciale informatiefunctie voor de samenwerking met uw 

handelspartners en bent u in staat tijdig het assortiment te 

vernieuwen. Wanneer u als winkelier slim samenwerkt met 

andere schakels uit de toeleverende keten van partijen, bent 

u niet langer het ‘sluitstuk naar de afnemer’ maar vooral het 

‘voorportaal van de gehele branche’. Hierdoor wordt uw positie 

binnen de waardeketen versterkt. 

Deze publicatie heeft tot doel om u te overtuigen en te bewegen 

om ook slim te gaan samenwerken met de inzet van ICT. De eerste 

vraag die mogelijk bij u op komt zal wellicht zijn: ‘maar wat levert 

me dat dan op?’. In de volgende paragraaf proberen we dat voor 

u als ondernemer, maar ook voor de beleidsmakers in de diverse 

branches, inzichtelijk te maken. Hiervoor bespreken we een aantal 

voorbeelden van detaillisten die stappen in deze richting genomen 

hebben. 

1.2 concrete winstpunten voor de ondernemer 

In de tabel op de volgende pagina zetten we de belangrijkste 

voordelen en meerwaarde van slimme digitale samenwerking voor 

zowel detaillist als leverancier op een rij. Daarna volgt voor een 

aantal van de genoemde voordelen een verdere toelichting. 

Hoewel de voorbeelden uit de toelichting grotendeels zijn ontleend 

aan de modebranche, blijken veel van de genoemde voordelen ook 

indicatief voor andere branches uit detailhandel. 
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Concrete voordelen voor de detaillist en/of leverancier op een rijtje … 

Tijdwinst en vermindering lastendruk: 

Meer effi ciënte dataverwerking en geauto

matiseerde administratie leidt bij de 

detaillist tot substantiële tijdsbesparing en 

concrete lastenverlichting: minder in- en 

uitpakken, minder labelen, synchronisatie 

van prijzen in het schap en aan de kassa, 

minder tijd kwijt met uitvoeren van 

prijswijzigingen. 

Minder fouten in orderproces: 

Nauwkeuriger doorgifte van productspe ci

fi caties, leidt tot minder fouten bij bestel

lingen. Artikelbestanden (catalogi) zijn 

actueel en orders zijn leesbaar en volledig. 

Hierdoor gaat er geen tijd verloren met 

het navraag doen van de ontbrekende 

bestelgegevens en kunnen snellere 

levertijden worden gerealiseerd. 

Hogere omloopsnelheid: 

Een hogere omloopsnelheid van artikelen 

door betere verkoop informatie en tijdige 

digitale afstemming met de leverancier 

leidt tot een snellere vernieuwing van de 

voorraden. Dit verkleint het voorraadrisico 

doordat het aantal slechtlopende artikelen 

op voorraad afneemt. Hierdoor zijn ook 

minder prijsreducties nodig. 

Kritische massa: 

Door grootschalige standaardisatie (artikel

bestanden, software, etc) neemt de com

plexiteit en risico’s van investeren in ICT af. 

Meer gemak: 

Mutaties van inkoopprijzen van leveranciers 

worden (na fi at) automatischdoorgevoerd. 

Ook kortingen kunnen snel worden verwerkt. 

Artikelbestanden (catalogi) zijn altijd actueel 

en worden centraal beschikbaar gesteld, 

eigen beheer is daarmee overbodig. 

Effi ciënter voorraadbeheer: 

Na het scannen van producten met een 

barcode bij de kassa worden de voorraad

gegevens rechtstreeks bijgewerkt en gaat er 

indien nodig automatisch een bestelling uit 

naar de leverancier. Mogelijk zijn producten 

op voorraad bij een nevenvestiging. 

Betere vraagvoorspelling & marketing: 

Dit verkleint de kans op overschotten en 

noodzakelijke retour zendingen en verbetert 

de verkoop van artikelen op voorraad (geen 

‘nee’ meer hoeven te verkopen). 

Navolgbaarheid: 

Bekend is waar in de keten zich een order 

bevindt (tracking & tracing) en/of hoe 

milieu-, dier- of kindvriendelijk het product 

of artikel is. 

Vernieuwingsmogelijkheden: 

Mogelijkheden voor innovatie van 

producten, processen en organisatie nemen 

toe door inzet van ICT en nieuwe vormen 

van samenwerking. 

Toenemende klanttevredenheid: 

De combinatie van minder orderfouten, 

tijdige levering, rijkere productinformatie 

en betere aansluiting van het productassor

timent op de specifi eke klantbehoeften 

vergroot de klanttevredenheid. 
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Tijdswinst 

Detaillisten zijn veel tijd kwijt met het afzonderlijk prijzen en 

invoeren van artikelen en het doorvoeren van product- en 

prijswijzigingen die zij met regelmaat ontvangen van hun 

leveranciers. De detaillist en de leverancier kunnen veel tijd 

besparen door bij bovengenoemde handelingen gebruik te maken 

van digitale systemen. Het (af)prijzen van artikelen is hierdoor 

eenvoudiger en effi ciënter uit te voeren, wat leidt tot concrete 

verlichting van de lastendruk die gepaard gaat met de Prijzenwet. 

'Het regelmatig opnieuw ‘inkloppen’ van catalogi 

van leveranciers kost de gemiddelde detaillist en 

de leverancier minimaal 0.1 FTE op jaarbasis' 

Relevante informatie hoeft dus niet meer dubbel en in afzonderlijke 

systemen ingevoerd te worden, wat tot minder fouten leidt. 

U en uw leveranciers kunnen veel tijd besparen met inzet 

van digitale systemen waarmee u (artikel)gegevens op een 

elektronische wijze onderling snel en efficiënt kunt uitwisselen. 

Minder fouten in het orderproces 

Het gebruik van elektronische bestelsystemen leidt tot minder 

fouten bij het indienen en verwerken van bestellingen. Dit voorkomt 

onnodige ergernissen bij de consument en verkort de levertijden. 

De klanttevredenheid neemt hierdoor uiteindelijk toe. Daarnaast 

betekenen minder fouten in het orderproces doorgaans ook 

verlaging van de dervingskosten. 

Veelvuldig voorkomende bestelfouten zijn onder meer ‘uit de 

collectie’, ‘oude prijzen’, ‘verkeerde combinaties bij samengestelde 

producten’. Deze fouten zijn door slimmer digitaal samen te 

werken tussen leverancier en detaillist grotendeels te voorkomen. 

Bovendien komt de verantwoordelijkheid van juiste, actuele en 

volledige catalogi weer te liggen bij de leverancier. 

Nauwkeuriger doorgifte van productspecificaties via digitale 

ordersystemen leidt tot minder fouten bij uw bestellingen. 

Verbeteren omloopsnelheid 

De omloopsnelheid geeft aan hoe vaak de voorraad wordt verkocht 

in een bepaalde periode (meestal een jaar). De omloopsnelheid 

toont hoe lang een product in het magazijn of in de winkel 

ligt. Feitelijk biedt een hogere omloopsnelheid de winkelier 

meer fi nanciële ruimte om te investeren in nieuwe voorraad die 

vervolgens sneller wordt verkocht. 

De omloopsnelheid geeft daarmee aan hoe vaak een winkelier 

jaarlijks elke beschikbare euro kan besteden aan zijn voorraad. 

Een hogere omzetsnelheid leidt hierdoor tot een hogere bruto 

omzet. De omloopsnelheid wordt berekend door de netto-omzet 

te delen door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in 

dezelfde periode. 

… In de modebranche blijkt dat winkels door 

nauw digitaal samen te werken met leveranciers 

een omloopsnelheid kunnen realiseren die 

3 keer boven het branchegemiddelde ligt…. 
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Detaillisten investeren het meest in hun voorraad. Dit is tegelijkertijd 

een van de meest kwetsbare onderdelen van het bedrijf. Door te 

beschikken over actuele verkoopcijfers en inzicht in het koopgedrag 

van klanten kunnen detaillisten beter inschatten welke de voorraad 

nodig is om tegemoet te kunnen komen aan de wensen en 

behoeften van de klant. Door te sturen op de omloopsnelheid 

kunnen detaillisten het aantal slechtlopende producten op voorraad 

verkleinen. Dit zorgt ervoor dat er minder geld 'vast' zit in de 

voorraad, waardoor de winkelier meer geld kan investeren in 

goed lopende artikelen. 

Hierdoor zijn minder prijsreducties en reclame nodig om de 

slechtlopende artikelen alsnog te verkopen. Dit heeft direct effect 

op het rendement van de onderneming. De omloopsnelheid is 

daarmee een zeer belangrijke indicator voor de prestaties en 

productiviteit van een winkel. 

Met inzet van ICT kunt u uw omloopsnelheden verhogen en 

de voorraadrisico’s verminderen. 

Vraagvoorspelling en marketing 

Door elektronische informatie-uitwisseling in de keten kunnen 

detaillisten en leveranciers sneller en effi ciënter reageren op 

veranderingen in het koopgedrag van de consument. 

De detailhandel is hierdoor altijd op de hoogte van de 

nieuwste producten en kan op basis van zijn verkoopgegevens 

elke leverancier snel informeren over (veranderende) 

consumentenvoorkeuren en eventuele klachten. 
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'van data inkloppen naar data interpreteren! 

Dit leidt tot een veel beter gebruik van klantendata en 

tot betere communicatie tussen detaillist en leverancier' 

Door de digitale samenwerking tussen leveranciers en de 

detailhandel ontstaat beter zicht op verkoopvolumes van specifi eke 

artikelen. Detaillisten en hun handelspartners kunnen hierdoor 

betere inschattingen maken. 

Omdat voor veel modegevoelige consumentenartikelen geldt dat 

lifestyle-aspecten steeds belangrijker worden, is beter inzicht in 

dergelijke (veranderingen in) consumentenvoorkeuren van cruciaal 

belang. De detaillisten vormen de voelsprieten, de antennes voor 

de laatste ontwikkelingen in de markt. Deze informatie moet 

tijdig in de achterliggende keten bij leveranciers en fabrikanten 

terechtkomen, dit gebeurt nog onvoldoende. Het werken met 
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‘voororders’ is een effectief middel om tijdig informatie te verkrijgen 

over te verwachten vraagontwikkeling. Deze info moet dan wel 

direct bij de leveranciers onder de aandacht komen. Dit kan enkel 

door krachtige samenwerking en effi ciënte communicatie via 

digitale informatiesystemen. 

Door inzicht in veranderend koopgedrag van klanten snel te 

delen met uw leveranciers kunt u adequater reageren met een 

passend productassortiment. 

Navolgbaarheid 

De transparantie van processen binnen en tussen bedrijven neemt 

bij digitalisering in de keten toe, doordat de informatie-, geld- en 

goederenstromen elektronisch plaatsvinden of elektronisch gevolgd 

worden. De detailhandel – maar in sommige gevallen ook de 

consument - heeft daardoor beter zicht op waar een bestelling zich 

op een bepaald moment in de keten bevindt (tracking & tracing). 

‘Productinformatie vormt een belangrijke toegevoegde waarde 

voor klanten’ 

Daarnaast wensen consumenten beter geïnformeerd te worden 

over de herkomst, samenstelling en transport van artikelen 

(bijvoorbeeld bij levensmiddelen en producten waar de consument 

naleving van normen voor arbeid, milieu, derde wereld en 

veiligheid steeds belangrijker vindt). 

De kritische consument vraagt om specifi eke productinformatie 

omtrent herkomst, samenstelling en fabricage. Digitale 

branchesystemen maken die informatie voor u en de klant steeds 

beter toegankelijk. 

Kritische massa 

Door samenwerking in de keten en het gebruik van open 

standaarden nemen onzekerheden ten aanzien van grote en 

complexe investeringen in winkelautomatisering af. Ketenpartners 

dienen tot een gemeenschappelijke set specifi caties te komen 

met betrekking tot zaken als artikelcodes en -indelingen, layout 

van berichten, verzendprotocollen en informatiebeveiliging. 

Daarmee beschikt de detailhandel over de specifi caties waaraan 

winkelautomatisering moet voldoen om aangesloten te worden 

op de ICT-netwerken in de toeleveringsketen. Dit biedt kansen om 

de administratieve lasten te verminderen. Bij voorkeur gaat het om 

afspraken over open standaarden. Bovendien kunnen ketenpartners 

hun vraag naar ICT-producten bundelen om gunstigere condities te 

bedingen bij de ICT-leverancier met betrekking tot prijs, kwaliteit 
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en service. Digitale samenwerking met andere toeleverende 

partijen is te beschouwen als een noodzakelijke voorwaarde voor 

veel MKB-ondernemers om verantwoord te kunnen investeren 

in winkelautomatisering. De samenwerking kan ook helpen om 

de kennisachterstand rond ICT bij sommige detaillisten weg te 

werken. Vooral de ICT-leveranciers spelen hierin cruciale rol. De 

brancheorganisaties kunnen helpen bij de organisatie en het 

projectmanagement. 

Door deelname aan grootschalige projecten via uw 

brancheorganisatie en gebruik van open standaarden en samen 

te werken met uw ketenpartners nemen de complexiteit en 

risico’s van investeringen in digitale samenwerking af. 

Vernieuwingsmogelijkheden 

De mogelijkheden voor innovatie van producten, processen en 

organisatie nemen toe, omdat digitale samenwerking tussen 

ketenpartners kan leiden tot ‘nieuwe combinaties’. Bovendien 

verbetert de informatie over consumentengedrag in de keten. 

Dat kan een prikkel zijn om productvernieuwing te realiseren. 

Anderzijds betekent digitale samenwerking meer gebruik van ICT. 

Voor innovaties blijkt ICT juist één van de belangrijkste aanjagers 

voor vernieuwing. 

Behalve het snel kunnen verwerken van gewijzigde prijsinformatie 

op diverse plaatsten (kassa, schap, inkoop, administratie, etc.) 

bestaat er steeds meer behoefte aan toegang toe steeds ‘rijkere’ 

productinformatie. Zo bestaat er een groeiende behoefte bij 

winkeliers aan specifi ek beeldmateriaal en achtergrondinformatie 
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van producten, centraal digitaal te ontsluiten voor gebruik 

via diverse communicatiekanalen zoals de eigen website en 

beeldschermen in de winkel. Zo maken sommige schoenwinkels 

gebruik van videofi lmpjes en digitale productinformatie op 

beeldschermen in de winkels. Bij sportschoenen bestaan veel 

varianten die aansluiten op specifi eke behoeften van klanten. 

Bij iedere schoen hoort een apart verhaal. Met interactieve 

videotoepassingen kunnen klanten individueel uitleg krijgen over 

alle type schoenen, onafhankelijk van personele bediening. Dit kan 

bij tal van complexe producten leiden tot productiviteitsverhoging 

in de winkel en tot beter geïnformeerde klanten. Toegang tot 

dergelijke audiovisuele productinformatie vraagt om gebruik 

van breedbandige digitale samenwerking, wanneer deze 

videobestanden centraal zijn opgeslagen. 

Nieuwe mogelijkheden voor het ontsluiten van rijke 

productinformatie wordt een steeds belangrijker aanleiding 

voor digitale samenwerking. 

Klanttevredenheid 

Door de beschikbare cijfers over het consumentengedrag 

(verkopen, voorkeuren, klachten en speciale wensen) goed 

te interpreteren kunnen detaillisten veel klantgerichter 

opereren. Volgens branchespecialisten kun je de markt voor 

60% voorspellen wanneer je beschikt over goede informatie en 

cijfers en deze ook tijdig interpreteert. Je kunt dan ook collecties 

of productassortimenten nog tijdens het seizoen aanpassen, 

wanneer de vraag zich toch anders ontwikkelt dan verwacht. 
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Dit voorkomt onder meer teleurstelling bij de winkelende klant. 


De combinatie van minder orderfouten, tijdige levering, betere 


productinformatie en betere aansluiting op de klantbehoeften doet 


de klanttevredenheid toenemen.


Goed gebruik van verkoopcijfers, klantgegevens en 

productinformatie verhoogt de flexibiliteit van de detaillist en 

zorgt voor betere aansluiting van producten op de wensen van 

de klant. 

1.3 valkuilen voorkomen 

Uiteraard gaat invoering van digitale samenwerking met alle 

partners in de toeleveringsketen niet zonder slag of stoot. Daar 

is veel aandacht en energie voor nodig aan de kant van de 

detaillist, maar ook van diens samenwerkingspartners. Het gaat 

allereerst om het vertrouwen dat samenwerking duidelijke synergie 

oplevert die uiteindelijk resulteert in productiviteitsverbetering, 

lastenvermindering en verhoging van het rendement. Wij wijzen 

u hier op een aantal valkuilen die u als ondernemer met de juiste 

voorbereiding of aanpak kunt voorkomen of omzeilen. Hier volgt 

een puntsgewijze opsomming: 

• 	Zorg voor een gelijkwaardige vertegenwoordiging van alle 

schakels in de keten en laat ieder expliciet de uitgangspunten 

formuleren voor de digitale samenwerking; 

• 	Zoek naar voldoende schaalgrootte van de samenwerking om 

te voorkomen dat hoge initiële investeringen leiden tot lokaal 

gesloten oplossingen die tevens naar verloop van tijd niet de 

meest gunstige blijken te zijn. Brancheorganisaties kunnen dit 

helpen organiseren en eventueel projecten hiertoe uitvoeren; 

• 	Focus als detailhandel op samenwerking met leveranciers die 

inzien dat het gaat om een gezamenlijk belang van de keten. 

Het tijdig creëren van draagvlak voor een gezamenlijke visie 

verkleint de kans op vertraging door vermeende tegengestelde 

belangen. Er moet wederzijds vertrouwen tussen de beoogde 

samenwerkingspartners bestaan bij de start van een project. 

• 	Richt een onafhankelijk orgaan op waarin de detailhandel 

en de leveranciers (de primaire schakels) gelijkwaardig zijn 

vertegenwoordigd, die vervolgens afspraken maken met alle 

relevante zakelijke dienstverleners zoals softwarehuizen en 

fi nanciële dienstverleners alsook met de overheid (de secundaire 

schakels). Hiermee wordt voorkomen dat standaarden en 

afspraken rondom berichtenverkeer, artikelcodes en –indelingen 

in handen komt van slechts een van de schakels uit de keten. 

Hierdoor kan immers een ongewenste ‘machtspositie’ van 

deze schakel ontstaan. Het is zaak goed op te passen voor een 

mogelijke lock-in. Er dient een oplossing te worden gekozen 

waarbij zowel technisch als commercieel informatie uitwisselbaar 

is en dus naar een andere aanbieder overgestapt kan worden 

indien gewenst. Kortom: afhankelijkheid is niet zo zeer de valkuil, 

lock-in wel.  

14 



• 	Voorkom dat scope van het project gedurende de uitvoering 

steeds verder uitbreidt met nieuwe wensen, doelen en 

activiteiten, waardoor het proces onbeheersbaar en de 

oorspronkelijke doelstellingen niet meer gehaald worden. 

• 	Voorkom dat men in een samenwerkingsproject te snel het 

accent legt op de technologie. Eerst dient men duidelijk 

draagvlak te bereiken voor het vaststellen van de noodzakelijke 

afspraken en standaarden. 

• 	Als een detaillist een leverancier verzoekt om zijn catalogus 

digitaal aan te leveren leidt dit ongemerkt tot consequenties voor 

de eigen interne organisatie. Hoewel het verzoek zich in eerste 

instantie beperkt tot digitale toegang tot een catalogus, wordt 

hierdoor veelal een verdergaand proces van automatisering in de 

eigen organisatie inganggezet. 

Voor de meeste van de genoemde valkuilen bestaan oplossingen. 

Die vergen wel de nodige samenwerkingsbereidheid, organisatie- 

en doorzettingsvermogen. Realisme is hier op zijn plaats. 

hoofdstuk 1 

1.4 conclusie 

Slim digitaal samenwerken kan bijdragen aan productiviteits

verbeteringen en een hoger rendement. Effi ciëntiewinsten zijn 

te behalen in de vorm van tijdwinst, voorraadoptimalisatie en 

verbetering van de omloopsnelheid. Daarnaast biedt slimme 

digitale samenwerking veel mogelijkheden voor marketing 

en productaanpassing, waarbij het om meer gaat dan enkel 

verkoopcijfers en artikelcodes. Het gaat om de juiste balans 

tussen emotie en ratio, tussen koopmansgeest en kille calculatie. 

Uiteindelijk staat een goede en duurzame klantrelatie voorop. 

Zoek als detaillist samenwerking met leveranciers om de 

omloopsnelheid en de bruto marges te verhogen. Als ondernemer 

kunt u hiervoor uw brancheorganisatie aanspreken om de 

haalbaarheid van digitale samenwerking ook in uw branche te 

verkennen. Onderken ook de mogelijke valkuilen en anticipeer 

daarop. Er bestaan geen standaardrecepten. Wel goede 

voorbeelden en zogenaamde best practices. Het volgende 

hoofdstuk geeft hiervan twee voorbeelden in de mode-, 

schoenen- en sportbranche en de wonenbranche. 
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2 goed voorbeeld
 doet goed volgen 

2.1 inleiding 

In dit hoofdstuk komen een tweetal aansprekende voorbeelden 

aan bod van branches waarbinnen partners collectief een initiatief 

hebben opgestart om digitale samenwerking te realiseren. 

Allereerst bekijken we enkele successen die behaald zijn in 

de mode-, schoenen- en sportbranche. Vervolgens worden de 

belangrijkste leerervaringen uit de wonenbranche besproken. 

Digitaal samenwerken binnen handbereik 

De twee cases demonstreren beide het belang van digitale 

samenwerking. In theorie kunnen bijna alle producten digitaal 

gedefi nieerd, gecatalogiseerd, ingekocht, beheerd en verkocht 

worden. En daarmee kunnen we stellen dat digitale samenwerking 

in principe binnen alle detailhandelsbranches mogelijk is, hoewel 

randvoorwaarden als inkoopvolume, assortimentsdiversiteit en 

omloopsnelheid wel meer of minder kunnen bijdragen aan de 

mogelijke schaalvoordelen hiervan. Kortom digitaal samenwerken 

is voor iedereen binnen handbereik! 

In het kader van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ zullen in 

eerste instantie de volgers binnen een branche kunnen profi teren 

van de inspanningen van de voorhoede. Daarnaast kunnen ook 

aanverwante branches profi teren van de ontwikkelingen. Bij de 

wonenbranche betreft dit bijvoorbeeld de zonweringbedrijven 

of de zogenaamde verf- en behangwinkels die ook steeds vaker 
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interieuroplossingen bieden. Daarnaast kan de tweewielerbranche 

of zelfs een opticien profi teren van een vergelijkbaar ketenplatform 

zoals toegepast in de wonenbranche. 

Overeenkomsten tussen de cases 

Beide besproken branches, afkomstig uit de non-food sector, 

kennen diverse overeenkomsten. Een groot aantal winkels 

binnen zowel de mode-, schoenen- en sportbranche als de 

wonenbranche zijn niet groter dan de ‘gemiddelde detaillist’, in 

termen van productassortiment en inkoopvolume, noch hebben 

zij een afwijkende inkoopsystematiek. Zij laten zien dat zowel bij 

voorraad- en ordersturing, als bij samengestelde orders digitale 

samenwerking met leveranciers mogelijk is. 

Zowel binnen de mode-, schoenen- en sportbranche als de 

wonenbranche wordt de winkelvloer vaak gedeeld door producten 

afkomstig van meerdere fabrikanten (multibrand). Hierdoor neemt 

de noodzaak tot digitale samenwerking toe om deze complexiteit 

het hoofd te kunnen bieden. 

Verschillen tussen de cases 

Toch is er een duidelijk verschil tussen beide branches aan te 

wijzen. De mode-, schoenen- en sportbranche is georganiseerd 

rondom voorinkopen van artikelen terwijl de wonenbranche meer 

ordergestuurd werkt. Verder verschillen de branches onder meer 

op het terrein van omloopsnelheid van artikelen, omvang van de 

bestelling en de waarde per artikel. 

hoofdstuk 2 

Consulteer uw brancheorganisatie 

De grote bedrijven zijn meestal goed in staat onderling hun digitale 

samenwerking één op één te organiseren, zowel op organisatorisch 

als technisch gebied. Voor kleine bedrijven is dit lastiger. Dit geldt 

vooral wanneer er op ketenniveau geen eenduidige afspraken 

bestaan over elektronische informatie-uitwisseling. De te grote 

invloed die groothandels, leveranciers, maar soms ook beheerders 

van standaarden en artikelbestanden hebben, dient doorbroken te 

worden. Steeds meer brancheorganisaties onderkennen het belang 

van dergelijke afspraken en hun rol om op dit gebied initiatieven 

te starten. Dat is ook het geval bij de twee voorbeeldcases uit de 

wonenbranche en de mode-, schoenen- en sportbranche die we in 

dit hoofdstuk bespreken. De twee branches hebben respectievelijk 

de initiatieven Logifurn en het Platform Ketendigitalisering Mode, 

Schoenen en Sport opgestart. In beide gevallen is een belangrijke 

rol weggelegd voor de brancheverenigingen die onafhankelijk de 

vraag van haar achterban kon vertalen naar de ontwikkeling van 

een gemeenschappelijke oplossing. Beide initiatieven zijn weliswaar 

zeer kansrijk gestart, maar hebben nog wel een kritieke massa 

nodig van winkeliers en leveranciers om de meerderheid van de 

partijen over te halen. 

Wanneer u plannen heeft om digitaal te gaan samenwerken 

met uw klanten, neem dan in ieder geval contact op met u 

brancheorganisatie. Zij kunnen u snel een toelichting geven op 

lopende initiatieven en verdere mogelijkheden op dit gebied. 
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2.2 case 1: mode-, schoenen- en sportbranche 

Wat is er kenmerkend aan de mode-, schoenen- en sportbranche? 

De mode-, schoenen- en sportbranche kenmerkt zich door 

bedrijven die zich bezig houden met de verkoop van ‘fast-moving 

consumergoods’ gerelateerd aan kleding (textiel), schoenen en 

sport. Veel van deze producten hebben een sterk seizoenskarakter. 

De consument wordt steeds kritischer en gaat vaker in het jaar 

op pad om kleding aan te schaffen, bijvoorkeur van de laatste 

mode. Om adequaat in te spelen op de veranderende wensen van 

de klant neemt het aantal seizoenen/collecties steeds verder toe. 

Winkeliers zien hierdoor momenteel het aantal inkoopmomenten 

groeien van twee keer (zomer- en wintercollectie) tot meerdere 

keren per jaar. Collectiewisselingen en prijskortingen volgen elkaar 

snel op waardoor de marges onder druk komen te staan. Bijstelling 

van prijzen is aan de orde van de dag onder meer vanwege de 

uitverkoop. Daarnaast verwacht de consument dat zijn ‘maat’ 
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op voorraad is of desnoods via een bestelling op korte termijn 

leverbaar is. De winkelier heeft echter te maken met beperkte 

(kostbare) ruimte en streeft daarbij vaak naar een breed assortiment 

en kleine volumes op voorraad. De hoge omloopsnelheid van 

producten resulteert in een groot artikelbestand en diverse 

catalogi van leveranciers. Om de complexiteit het hoofd te 

kunnen bieden ontstaat steeds meer behoefte aan afstemming 

van berichtenverkeer en het artikelbeheer (inclusief codering en 

classifi catie). 

'Binnen de mode-, schoenen- en sportbranche moet ongeveer 

de helft van de detaillisten aan haar klanten ‘nee-verkopen’' 

Binnen de mode-, schoenen- en sportbranche zijn er verschillende 

type detaillisten te onderscheiden. Er is sprake van een grote groep 

bedrijven bestaande uit kleine retailers (eenmanszaken tot een paar 

winkels). Daarnaast is er een kleine groep grootwinkelbedrijven 

(bijvoorbeeld H&M, C&A, HEMA Sportsworld, USG (Perry Sport, 

Action World) die vaak een groot marktaandeel (80:20 regel) 

hebben. Naast deze twee type detaillisten zijn er ook verticaal 

opererende bedrijven zoals Zara en Hoogenbosch Retailgroep (o.a. 

Manfi eld en Invito) die het ontwerp, de productie en de verkoop 

direct aansturen. Met name de verticaal georganiseerde bedrijven 

en de sterke (internationale) merken (bijvoorbeeld Nike) als ook 

de grootwinkelbedrijven lopen voorop in het toepassen van 

elektronisch berichtenverkeer. Zij zijn in staat om grote besparingen 

en hoge omloopsnelheden te realiseren en bewegen steeds vaker 

andere ketenpartijen om ook over te stappen. 
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'Op termijn is het niet ondenkbaar dat ‘de achterblijvers’ 

moeten opdraaien voor de kosten' 

Naast detaillisten en leveranciers zijn er op het middenveld 

van de mode-, schoenen- en sportbranche veel (belangen) 

organisaties actief die anderen proberen te overtuigen dat 

het anders ‘kan’ en dat het anders ‘moet’. Voorbeelden van 

dit soort organisatie zijn de branchevereniging MITEX voor 

retailondernemers in mode, schoenen en sport, de landelijke 

ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel 

(MODINT), de Federatie van Nederlandse Schoenfabrikanten (FNS), 

de Vereniging van Groothandelaren, Importeurs, Exporteurs en 

Agenten in Schoeisel (VIMAGRO), Vereniging van Fabrikanten 

en Groothandelaren in Sportbenodigdheden (FGHS) en diverse 

coöperatieve inkoopverenigingen (o.a. ANWR, Euretco, Intres). Deze 

belangenorganisaties voor detaillisten en leveranciers hebben zich 

verenigd in het Platform Ketendigitalisering Mode, Schoenen en 

Sport die naar de volgende ambitie streeft: 

'In 2009 zal minimaal 20% van de bedrijven / 50% van het 

handelsvolume in de toeleveringsketen één of meerdere 

berichten digitaal uitwisselen (op basis van binnen het platform 

geldende standaarden) met leveranciers of klanten.' 1 

Welke kansen kunnen worden benut? 

• 	Ongeveer 70% tot 80% van de aankoopbeslissingen van de 

consument worden op de winkelvloer genomen2. Uiteraard wil 

een detaillist dit gedrag graag beïnvloeden. Naast een goed 

verkoopteam is het belangrijk om niet ‘nee’ te hoeven verkopen 

en de consument te kunnen bedienen met actuele informatie. 

• 	Veel producten zijn modegevoelig en worden vooralsnog op 

basis van voorinkopen besteld. Binnen de mode-, schoenen- en 

sportbranche wordt funshopping echter steeds belangrijker ten 

opzichte van de functionele aankopen. De aankoopkeuze wordt 

steeds vaker bepaald op basis van lifestyle zonder dat daar een 

directe vervangingsvraag achter zit. Deze ontwikkelingen leiden 

tot zogenaamde kortere ‘verkoopwindows’. Door toename van 

collectiewisselingen neemt ook de bestelfrequentie toe. Om deze 

complexiteit het hoofd te kunnen bieden is digitalisering een 

noodzaak. 

1 
Bron: Platform Ketendigitalisering Mode, Schoenen en Sport (http://www.mssketendigitaal.nl) 

2
  Bron: Fashionconnect website, augustus 2007 
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• 	Om aan te sluiten bij de wisselende wensen van de consument • Een ander voordeel ligt in het zogenaamde ‘pre-prising’ van 

is er inzicht nodig in aankoopgedrag. Door informatie over producten waarbij een belangrijk logistiek winstpunt is te 

transacties ‘realtime’ uit te wisselen zijn alle schakels binnen behalen door gebruik te maken van de prijskaartjes van de 

de branche snel op de hoogte van fl uctuaties aan de vraagzijde fabrikant (voorprijzen). Hierbij zouden de artikelen bij wijze van 

van de afnemer. Hierdoor wordt de informatie op het juiste spreken ook compleet met hanger geleverd kunnen worden om 

moment toegankelijk voor de beslisser en wordt het mogelijk direct in de winkel op te hangen. Uiteraard moet dan al wel de 

om een ‘totaalplaatje’ te vormen zonder afwachtend te reageren kassa bekend zijn met de aangeleverde barcode. In het verlengde 

op piekverkopen (momentopname). Het sturen op cijfers wordt hiervan is het ook mogelijk om een prijskaartje te voorzien van 

in dit kader steeds belangrijker en met digitale informatie- de datum van levering. Hierdoor kan het afprijzen in de winkel 

uitwisseling beter mogelijk. een stuk sneller en effi ciënter worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: 

alle artikelen ouder dan drie maanden krijgen 50% korting). 

• 	Het bieden van een totaaloplossing (o.a. met behulp van cross

selling) aan een consument is in opkomst binnen de mode-, • Door een winkelier digitaal te koppelen aan haar leveranciers 

schoenen- en sportbranche. Hierbij wordt qua aanbod op ontstaan mogelijkheden als Vendor Managed Inventory (VMI). 

categorieën gefocused, in plaats van afzonderlijke artikelen / Daarbij bepaalt de leverancier aan de hand van de voorraadstand 

artikelgroepen. Een voorbeeld hiervan is de categorie ‘running’ gecorrigeerd met het daadwerkelijke en verwachte verbruik 

bestaande uit schoenen, kleding en accessoires. Om dit mogelijk 

te maken moeten artikelbestanden, mogelijk van verschillende 

leveranciers, onderling gekoppeld worden. 

• 	Een groeiend aantal detaillisten biedt maatkleding aan, 

om tegemoet te komen aan de individuele wensen van de 

consument. Dit leidt tot klantordergebonden productie. Dit 

vraag om een andere manier van werken, namelijk veel meer 

vraaggeöriënteerd dan enkel aanbodgedreven. Het inzetten 

van passende ICT-oplossingen maakt dit proces inzichtelijk en 

stuurbaar. 
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De 11 winstpunten3 van EDI binnen de mode:	 Aansluitend verkrijgt de retailer een vooraf afgesproken 

percentage over de gerealiseerde verkoopopbrengst. Naast het 

1. Artikelaanmaak   	 80% sneller feit dat een detaillist geen risico meer loopt op zijn voorraad 

2. Orderinvoer  	 80 % automatisch bespaart hij tijd op inkoop en beschikt hij over artikelen die 

3. Binnenmelding goederen  80 % automatisch ‘vers in de mode’ zijn. Om het (merk)assortiment gedurende 

4. 	Ontvangstcontrole  50% sneller het seizoen optimaal te kunnen beheren en aanvullen moet een 

5. 	Prijzen en labellen   100% automatisch leverancier kunnen beschikken over ‘realtime’ doorverkoopcijfers. 

6. 	Filiaalverdeling (cross docking)   100% automatisch Dit vereist een gestandaardiseerde uitwisseling van berichten. 

7. 	Factuurinvoer  90% automatisch 

8. 	Factuurcontrole   100% automatisch Bovengenoemde kansen laten zien dat slim digitaal samenwerken 

9. 	Productbeschikbaarheid   veel beter mogelijkheden biedt om de keten anders in te richten. ICT speelt 

10. New Business models 	 veel minder risico hierin een belangrijke faciliterende rol. 

11. Aanvoer goederen (replenishment)   100% automatisch 

Welke drempels zijn er nog te nemen? 

• Momenteel (eind 2007) wordt er een referentiemodel 

van een detaillist de leverhoeveelheden en levertijdstippen. In opgesteld voor de gehele MSS-branche. Dit is een neutraal 

plaats van een verbruiksprognose kan ook worden uitgegaan document waarin handelsgerelateerde processen uniform 

van het daadwerkelijke verbruik, bijvoorbeeld de daadwerkelijke worden beschreven en alle mogelijke digitale berichten 

kassaverkopen. VMI bespaart een ondernemer dus veel tijd met worden gedefi nieerd. Voorbeeldberichten zijn artikelstamdata 

‘balansen’ (voorraadtelling) en het plaatsen van bestellingen. (PRICAT), orderbevestiging (ORDRSP) en een pakbon (DESADV). 

Dankzij deze afspraken kan er op uniforme wijze worden 

• 	Een vorm van samenwerking die nog een stap verder gaat dan gecommuniceerd tussen detaillisten en leveranciers. 

VMI is het zogenaamde ‘concession model’. Bij dit model bepaald 

een retailer samen met zijn merkleverancier een jaarplan en geeft • Er heerst nog veel wantrouwen onder detaillisten: ‘Ik ga 

deze vervolgens carte blanche m.b.t. samenstelling assortiment, toch niet mijn doorverkoopcijfers vrijgeven’. Dit vraagt om 

prijsstelling en aanvullingen. Rentabiliteitsverbetering is daarbij een cultuuromslag bij zowel detaillisten als leveranciers. 

een gezamenlijk doel. De goederen blijven eigendom van de 

leverancier tot aan het moment van verkoop aan de consument. 3 
bron: www.fashionconnect.nl, oktober 2007 
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Leveranciers beschouwen een salesreport als een tegenprestatie 

c.q. randvoorwaarde voor hun inspanning. Hiermee kan de 

leverancier beter inspelen op trends die zich op de winkelvloer 

aan het ontwikkelen zijn. Zeker voor de merken die korter op de 

markt zitten en met tussencollecties willen werken, is de digitale 

samenwerking noodzakelijk. 

• 	Traditiegetrouw koopt een detaillist binnen de mode-, schoenen- 

en sportbranche in op modebeurzen en in showrooms (o.a. 

Amsterdam WorldFashionCenter, Nieuwegein Schoenen 

inkoopcentrum). Deze ‘romantiek’ wordt langzaam vervangen 

door een ‘mathematisch schaakspel’ wat een leverancier samen 

met een detaillist wil spelen. Leveranciers zijn er bij gebaat 

dat winkeliers zo veel mogelijk afzetten bij consumenten. De 

potentiële behoefte aan modeartikelen wordt vaak al geografi sch 

voorberekend door een leverancier die graag wil dat een 

detaillist kan meegroeien. Van belang is dat leveranciers en 

retailers vroegtijdig over dezelfde informatie beschikken. 

• 	Binnen de detailhandel is een grote variatie aan automatiserings

graad waarneembaar. Iedere uitgangssituatie is uniek, waardoor 

een oplossing voor het uitwisselen van elektronische informatie 

met veel variëteiten rekening moet houden. 

• 	Vanwege de grootte van de branche is een centrale oplossing 

(samenvoeging van artikelbestanden) een extra uitdaging. 

Afgezien van de vele belangen zal de technische integratie/ 

conversie van artikelbestanden een grootschalige operatie 

kunnen worden. 

Welk instrument lijkt veelbelovend? 

Eind 2006 zijn er binnen de mode-, schoenen- en sportbranche door 

dienstverlener FashionUnited een drietal ebusiness oplossingen 

geïntroduceerd. Met FashionConnect, ShoeConnect en SportConnect 

worden zowel retailers als leveranciers uit de betreffende 

branches ondersteunt om hun processen (zoals bestellingen, (her) 

prijzen van artikelen, verkoopcijfers) in de keten beter te kunnen 

uitvoeren. Deze dienstverlener verzorgt het berichtenverkeer 

tussen detaillisten en leveranciers en de monitoring daarvan. 

Binnen deze ebusiness oplossingen bestaan ook mogelijkheden 

voor het opbouwen en beheren van elektronische productcatalogie 

(de artikelbestanden). Hierbij kunnen detaillisten en leveranciers 

gebruik blijven maken van hun bestaande infrastructuur waardoor 

investeringen gewaarborgd blijven. 

22 



hoofdstuk 2 

Intussen (oktober 2007) zijn enkele honderden bedrijven (locaties) 

aangesloten en wisselen zij elektronische informatie uit. In 2008 

zullen op initiatief van het platform ketendigitalisering Mode, 

Schoenen, Sport circa 200 to 300 retailers aan het project gaan 

deelnemen. 

2.3 case 2: wonenbranche 

Wat is er kenmerkend aan de wonenbranche? 

Ondernemers in de wonenbranche (Centrale Branchevereniging 

Wonen) verkopen producten zoals meubelen, slaapkamers, 

keukens, badkamers, gordijnen, vloerbedekking, parket en 

woonaccessoires. De wonenbranche kenmerkt zich door de 

hoge mate van samengestelde producten. Een consument wil 

bijvoorbeeld naar eigen wens en smaak zijn bankstel kunnen 

uitkiezen. Hierbij kan vaak gevarieerd worden met kleur, type stof 

en zitelementen. Dergelijk (semi)maatwerk heeft consequenties 

voor de complexiteit van artikelcodes die moeten worden 

samengesteld. Bij veel winkelketens zie je de klanten tegenwoordig 

vaak samen met een verkoper plaats nemen bij de computer in 

plaats van een keuzeproces via standaard papieren brochures. 

Binnen de wonenbranche staat de individuele order van de klant 

centraal en wordt er afgezien van de modellen in een showroom 

nauwelijks met voorinkopen van voorraden gewerkt. 

De wonenbranche is van origine vrij traditioneel en behoudend. 

Er is sprake van versnippering aangezien iedere ketenpartner 

voor zichzelf handelt. Hierdoor is er geen dominante ketenmacht 

aan te wijzen. Een ander neveneffect van deze fragmentatie is 

de lange levertijd die in de branche gangbaar is. Daarnaast is er 

binnen de branche vaak een trade-off tussen de duur van transport 

en opslagkosten. Just-in-time delivery vraagt om een goede 

afstemming met leveranciers. 

Welke kansen kunnen worden benut? 

• 	Hoewel woonwinkelen voor veel mensen nog steeds een 

dagje uit is, ligt de lat steeds hoger wat betreft vermaak op 

de winkelvloer. Naast deze fysieke beleving zijn er steeds 

meer consumenten die zich oriënteren via Internet. De 

detaillist heeft daardoor steeds meer te maken met een goed 

geïnformeerde klant. Goede informatie is daardoor onmisbaar 

in het verkoopproces. Actuele productcatalogi zullen sneller 

en eenvoudiger te raadplegen moeten zijn en meer informatie 

moeten bevatten. Het digitaal en centraal aanbieden van deze 

informatie biedt hierin dé oplossing. 
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• 	Het digitaliseren van de keten biedt de detaillist meer inzicht in • Dankzij een centraal artikelbestand hoeven winkeliers niet 

de eigen performance waardoor er beter kan worden ingespeeld onnodig jaarlijkse de catalogi van hun leveranciers over te typen. 

op de vraag uit de markt. Naast concrete verlichting van de lastendruk zorgt dit ook voor 

beschikbaarheid van actuele prijs en artikelgegevens bij het 

• 	Met de uitwisseling van zogenaamde Pricat-berichten maken van orders en prijskaartjes. 

(artikelstamdata) worden verkopers in staat gesteld om extra 

accessoires mee te verkopen. Daarnaast hoeven zij minder door • Het verrichten van joint promotions met andere wonen- en lifestyle 

de catalogi te dwalen omdat er al een voorselectie is gemaakt. winkels in de buurt trekt meer aandacht van consumenten en 

heeft veelal positieve effecten op websitebezoek en winkelbezoek. 

• 	Doordat orders, orderbevestigingen, lever- en factuurberichten 

bij digitale samenwerking via een elektronische weg verlopen Welke drempels zijn er nog te nemen? 

kunnen zij automatisch in de winkelautomatisering worden • Digitale uitwisseling van informatie is nu al voor veel 

doorgevoerd. Het handmatig verwerken van deze berichten ondernemers bereikbaar. De schaal waarop digitale informatie 

evenals verzending via de traditionele post behoren daarmee tot wordt uitgewisseld is echter nog klein en is er sprake van 

het verleden. versnippering. Diverse partijen zijn de afgelopen jaren met 

verschillende oplossingen gekomen. Standaardisering is dus nodig. 

• 	Ongeveer 70% van de detailhandel binnen de wonenbranche 

gebruikt nog geen branchesoftware (winkelautomatisering). 

Daarentegen is ruim 90% al wel online aan het zakendoen 

bijvoorbeeld door de mogelijkheid tot telebankieren of het 

plaatsen van orders binnen een webshop van leveranciers. 

• 	Binnen de branche wordt er met grote verscheidenheid 

aan systemen en databases gewerkt. Alleen al voor 

datacommunicatie wordt gewerkt met X400 postbussen, web, 

EDI en EDIFACT en traditionele technieken als de fax of het 

doorbellen van een bestelling. Dit vormt een extra uitdaging. 
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• 	Veel leveranciers binnen de wonenbranche zijn momenteel 

nog niet in staat om op een eenduidige manier hun 

voorraadinformatie centraal beschikbaar te maken. 

• 	Via de zogenaamde EAN (bar)codes is het mogelijk om 

artikelen te identifi ceren. Naast dit unieke 13 cijferige Europees 

Artikel Nummer blijkt er ook behoefte te bestaan aan extra 

mogelijkheden tot productbeschrijving. De EAN-standaard heeft 

uitbreiding nodig om tegemoet te komen aan klantbehoeften 

ten aanzien van specifi eke productinformatie zoals materialen, 

herkomst of onderhoudsaanwijzingen. Daarnaast geeft het ook 

het verkooppersoneel extra mogelijkheden bij advisering mits 

doorzoekbaar. 

Welk instrument lijkt veelbelovend? 

Logifurn is de digitale marktplaats voor detaillisten, leveranciers en 

tussenpersonen in de wonenbranche. Het is een niet-commercieel 

initiatief van de Centrale Branchevereniging Wonen. Op dit 

platform zijn momenteel (september 2007) zo’n 25 leveranciers 

actief en ongeveer 150 detaillisten. Logifurn moet vele voordelen 

voor zowel de leverancier als de detaillist gaan opleveren. 

Logifurn is een marktplaats op Internet waar complete en actuele 

catalogi geraadpleegd kunnen worden. Een belangrijk kenmerk 

van dit marktplaatsmodel is de stroomlijning van het bestelproces. 

Detaillisten kunnen uit deze catalogi rechtstreeks bestellen vanaf 

de Logifurn website of de catalogus downloaden in hun eigen 

omgeving om vervolgens bestellingen te plaatsen. Daarnaast 
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biedt deze marktplaats zowel aan detaillisten als aan leveranciers 

een geïntegreerd overzicht van bestellingen en orders. Door het 

toepassen van Internet technologie is digitale uitwisseling van 

(bestel -en product) informatie voor vrijwel iedere ondernemer 

bereikbaar geworden, geautomatiseerd of niet. 

Dankzij de modulaire opbouw zijn er steeds meer derden (Third 

Parties) die hun oplossing voor bijvoorbeeld facturatie maar ook 

specifi eke toepassingen als online gordijnberekening aan bieden. 

De gebruikers (detaillist en leverancier) behouden de keuzevrijheid 

of ze hiervan gebruik willen maken. Een groot voordeel van 

Logifurn is het feit dat catalogi eigendom maar bovenal de 

verantwoordelijkheid van de leverancier blijven. Op gezette tijden 

kan deze haar updates automatisch doorvoeren. 
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Slaapspecialist Varia Slaapcomfort 

Waarom Logifurn? 

Logifurn biedt ons een laagdrempelig en betaalbaar instrument 

om elek tronisch te kunnen bestellen bij onze leveranciers. Wij 

hebben tot nu toe eigenlijk nog maar weinig met automatisering 

gedaan, alle bestellingen deden wij via de fax of via een webshop 

van de leverancier. Een groot obstakel voor het automatiseren van 

de winkel is het artikelbeheer, veel handwerk en vooral tijdrovend. 

Van elke leverancier zal je het hele assortiment in het systeem 

moeten hebben staan. Elke bestelling is namelijk klantspecifi ek. Een 

showmodel dient bij ons slechts als voorbeeld voor een bepaalde 

serie. De klant bestelt naar aanleiding van dit model een product 

wat geheel aan zijn of haar wensen is samengesteld. Dit kan dus 

alles zijn wat er in de catalogi van onze leveranciers staat. 

Wat is de rol van Logifurn? 

Op Logifurn staan nu al meer dan de helft van onze leveranciers 

en steeds meer leveranciers sluiten zich aan. De opbouw van de 

catalogi daarbij zodanig dat het ons helpt met het samenstellen 

van het product. Stap voor stap bouw je een compleet product op, 

van de soort matras tot de kleur van het pootje. Vergissingen of 

incomplete orders behoren daarmee tot het verleden en zorgen 

dus voor meer tevreden klanten! Er is absoluut veel te zeggen voor 

één centraal platform waar alle catalogi op dezelfde wijze kunnen 

worden benaderd en de bestellingen bij de diverse leveranciers in 

één duidelijk overzicht staan. 

Logifurn betekent dus gemak, tijdwinst en minder vergissingen? 

Logifurn scheelt ons nu al werk en tijd ondanks dat nog niet alle 

leveranciers mee doen met Logifurn. Met de leveranciers die nog 

niet zijn aangesloten bij Logifurn blijven we op huidige mannier 

van werken doorgaan. Elke leverancier die zich aansluit bij Logifurn 

levert ons tijdwinst op, deze tijd kunnen onze mensen vervolgens 

besteden aan het adviseren van klanten, verkoop en met het op 

orde houden van de winkel! 

Andere voordelen? 

Wij maken nu gebruik van de on-line diensten van Logifurn maar 

zouden op ieder moment verder kunnen automatiseren met 

specifi eke winkelautomatisering. Logifurn heeft met de meeste 

branchesoftware pakketten een koppeling. 

De Marktplaats Logifurn is een initiatief van onze branchevereniging 

en heeft geen commerciële doelstellingen dit houdt de prijs 

blijvend laag. 
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3 	 op weg naar
 digitale samenwerking 

3.1 werk aan de winkel 

Uit de praktijk blijkt dat er geen standaard recept is om digitale 

samenwerking met leveranciers te realiseren. In deze paragraaf 

worden een aantal stappen met aandachtspunten besproken die de 

detaillist zelf kan oppakken om de kracht van samenwerking met 

de inzet van ICT zo optimaal mogelijk te benutten. 

Zoek de groep 

Als een detaillist overweegt om aan de slag te gaan met digitale 

samenwerking dan zou deze in eerste instantie zijn eigen eisen 

en wensen in kaart moeten brengen. Door advies in te winnen of 

door aan te haken bij anderen kan worden voorkomen dat het wiel 

opnieuw uitgevonden wordt. Een cruciale speler bij de realisering 

Ga zelf eens na: 

1. wat uw wensen en behoeften zijn met hulp van 


 anderen (raadplegen)


2. welke partijen actief zijn (aanhaken) 

3. of uw intentie bij uw branchevereniging bekend is (intentie) 

4. of uw eigen leveranciers al zijn aangesloten 

van digitale samenwerking is de brancheorganisatie. Mogelijk 

lopen er op brancheniveau al initiatieven waarbij aangehaakt kan 

worden. De deelname van een brancheorganisatie is helaas niet 

altijd vanzelfsprekend. Soms is het nodig om dit afwachtende 

middenveld te mobiliseren en te activeren. Hierbij is het van 
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belang dat een detaillist in ieder geval zijn eigen intentie tot 

digitaal samenwerken kenbaar maakt zodat de brancheorganisatie 

doordrongen raakt van de urgentie. Naast de brancheorganisatie 

kan ook het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD, zie bijlage 1) 

worden geraadpleegd. 

Mobiliseer uw leveranciers 

Een detaillist doet vaak zaken met verschillende leveranciers. 

Mogelijk zijn deze al in staat om de uitwisseling van berichten 

digitaal te laten verlopen of hun catalogi centraal te ontsluiten. 

Met de boodschap: ‘laten we allebei geld gaan besparen’ kunt u 

mogelijk een eerste stap zetten om uw leveranciers deel te laten 

nemen aan tafel. 

3.2 Waarmee kan uw brancheorganisatie u helpen? 

Belangenvertegenwoordigers als een brancheorganisatie hebben 

ook vaak een goed beeld van de generieke behoeften van 

hun achterban. In deze paragraaf wordt met een viertal fasen 

beschreven hoe een brancheorganisatie een detaillist zou kunnen 

ondersteunen: 

• 	Fase 1 - Haalbaarheidstoets: ‘Samen of amen’ 

• 	Fase 2 - Formaliseren: ‘Hoe gaan we zaken doen?’ 

• 	Fase 3 - Experimenteren: ‘Ontwikkel een pilot’ 

• 	Fase 4 - Ontwikkeling & opschaling: ‘Wie kunnen hier nog 

meer van leren’ 
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Hieronder wordt per fase besproken welke stappen daarbinnen 

genomen moeten worden. 

Fase 1 - Haalbaarheidstoets: ‘Samen of amen’ 

Wat in de vorige paragraaf al tot uitdrukking kwam is het belang 

van het vinden van een groep ketenpartners die eveneens 

digitaal willen samenwerken of dit zouden willen ondersteunen. 

Op voorhand dient er een inventarisatie plaats te vinden van 

lopende initiatieven om te bepalen welke ‘sleutelfi guren’ een rol 

van betekenis spelen en om te voorkomen dat er dubbel werk 

wordt gedaan. Aansluitend kunnen er een viertal stappen worden 

ondernomen zoals weergegeven in onderstaand fi guur: 

Stap 1a 
Mobiliseren van 
kentenpartijen: 

‘zoek medestanders’ 

Stap 1b 
Afbakening: 

‘Wat gaan we 
samen doen’ 

Stap 1c 
Oprichting platform 

Stap 1d 
Opstellen van 

Plan van Aanpak 

fase 1 
Haalbaarheidstoets: 

Samen of amen’ 

• Zoek de groep, ga niet op 
eigen houtje aan de slag 

• Betrek alle ketenpartners in de dialoog: 
‘wie is uw klant en de klant van uw klant’ 

• Werk aan onderlinge vertrouwen 

• Raadpleeg uw brancheorganisatie 

• Volg HBD richtlijnen 
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Stap 1A: Mobiliseren van ketenpartners 

Eén branchepartij zou het initiatief moeten nemen om alle 

ketenpartijen om tafel te krijgen. Dit is bij voorkeur de 
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brancheorganisatie4, bijvoorbeeld met een ervaren ICT-partner of 

consultant als rechterhand. Een brancheorganisatie 

heeft van nature een onafhankelijke positie en zou daarmee prima 

kunnen bemiddelen tussen de verschillende belangen. De impact 

van digitale samenwerking is uiteraard groter zodra meer partijen 

meedoen. Daarbij is het in de beginfase belangrijk om geen 

partijen op voorhand uit te sluiten. Mogelijk is zelfs een aantal 

leveranciers al klaar voor uitwisseling van digitale berichten. 

De brancheorganisatie zou een bijeenkomst kunnen beleggen 

waarbij zelfstandige detaillisten, leveranciers, franchiseketens, 

distributeurs, ICT-aanbieders, zakelijke dienstverleners (zoals 

logistieke dienstverleners, fi nanciële dienstverleners, reclame- en 

marktonderzoekbureau’s) en overige retailorganisaties worden 

uitgenodigd om met elkaar te bespreken of het haalbaar is om een 

brancheoplossing voor digitale samenwerking te realiseren. Tijdens 

de sessie dienen de mogelijke voordelen voor alle partijen aan 

bod te komen. Illustratie is mogelijk door voorbeelden uit andere 

branches, uit het buitenland of van koplopers binnen eigen branche 

aan te halen. Deze dienen gepresenteerd door een onafhankelijke 

partij (bijvoorbeeld door het HBD, een adviesbureau of een 

brancheorganisatie afkomstig uit een andere branche). 

Naast het informeren rondom nut en noodzaak tot digitale 

samenwerking is het belangrijk dat de deelnemers ‘open kaart 

4
  De meeste brancheorganisaties in de detailhandel vertegenwoordigen alleen detaillisten, en geen  
leveranciers. Indien er ook een brancheorganisatie van leveranciers in de betreffende branche actief  
is, dienen deze brancheorganisaties gezamenlijk het initiatief te nemen. 

5 
Bijvoorbeeld via de website http://www.hbd.nl/technologie 

spelen’ door hun belangen inzichtelijk te maken. Zodra er 

wantrouwen is over elkaars beweegredenen zal het initiatief weinig 

kans van slagen hebben. Tijdens deze sessie moet in ieder geval 

benadrukt worden dat het een lange adem zal vergen. 

Stap 1B: Afbakening 

Vervolgens is het belangrijk dat er een gedeelde visie ontstaat over 

de doelen die men wenst te behalen. Hierbij is het van belang om 

met elkaar te bepalen wat er samen opgepakt kan worden. Voor 

deze afbakening dient bepaald te worden welke productstromen in 

aanmerking komen. Door hierin gerichte keuzes te maken blijft het 

project overzichtelijk. De inzet van de bijeenkomst is gericht op: 

• Wat zijn de 5 belangrijkste productstromen? 

• Wat zijn per productstroom de belangrijkste sleutelpartijen? 

• Welke IT-systemen en databestanden hanteren de belangrijkste 

 sleutelpartijen nu? 

Stap 1C: Oprichting platform 

Om de intentie tot samenwerken te onderstrepen en het 

samenwerkings verband een gezicht voor de buitenwereld te 

geven dient er een platform te worden opgericht. Een belangrijk 

vertrekpunt is de borging van de onafhankelijkheid van dit 

samenwerkingsverband. Voor een gezonde marktwerking moet 

het eigendom van het platform niet worden toegewezen aan een 

softwareleverancier. Feitelijk is dit de peiling: 

'wie doet mee en draagt bij, wie doet niet mee?'. 

30 

http://www.hbd.nl/technologie


hoofdstuk 3 

Stap 1D: Opstellen van een plan van aanpak 

Voor de volgende stap genomen kan worden is het raadzaam om 

een aantal doelstellingen op papier te zetten. Hiermee kunnen 

extra medestanders worden overtuigd om zich aan te sluiten. 

Daarnaast kan het de basis vormen voor een projectvoorstel om 

co-fi nanciering (subsidie) mee aan te vragen. Binnen het plan van 

aanpak wordt globaal antwoord gegeven op: 

• Wat is het doel van het project (maak het meetbaar)? 

• Wat de beoogde aanpak van het project is? 

• Welke output het project moet opleveren? 

- voor de betrokken ondernemer(s) 

- voor de branche als geheel 

- voor de brancheorganisatie 

• Welke partijen moeten bij het project worden betrokken? 

• Wie neemt welke verantwoordelijkheid 

• Wat is het beoogde tijdpad voor het project? 

• Wat is de (geschatte) fi nanciële omvang van het project? 

• Wanneer is het project break-even 

(# leveranciers versus # detaillisten)? 

Fase 2: Formaliseren: 'Hoe gaan we zaken doen?' 

Tijdens deze fase wordt afgestemd hoe de betrokken partijen 

onderling digitaal zaken gaan doen. De hieronder afgebeelde 

fi guur beschrijft twee stappen die tijdens deze fase genomen 

dienen te worden. 

Stap 2A: Uitwerken referentiemodel 

Om met name technische verwarring te voorkomen dient er een 

referentiemodel te worden opgesteld. Dit ‘neutrale discussiestuk’ 

defi nieert alle product-, geld- en informatiestromen die van 

betekenis kunnen zijn voor afstemming tussen alle partijen 

binnen een keten. Dit referentiemodel biedt kaders en moet niet 

beschouwd worden als een algehele standaardisatie. Daarnaast 

betreft het een ‘levend document’ dat continu aangepast moet 

worden aan ontwikkelingen in de praktijk. Uiteindelijk verschaft 

dit document uniforme terminologie zodat er afspraken gemaakt 

kunnen worden. Dit document zou idealiter door het opgerichte 

platform beheerd dienen te worden. Via het HBD5 en GS1 (zie 

https://www.gs1.org) kunnen er templates opgevraagd worden voor 

de opzet van dit document. 

Stap 2B: Vastleggen van afspraken 

Het referentiemodel kan vervolgens de basis vormen voor afspraken 

die de deelnemers onderling maken. Bijvoorbeeld door te bepalen 

welke ‘berichtsoorten’ onderdeel zijn van het project. Bij aanvang 

kan er een keuze worden gemaakt dat men zich beperkt tot 

Stap 2a 
Opzetten 

referentiemodel 

Stap 2b 
Vastleggen 

van afspraken 

fase 2 
Formaliseren 

‘Hoe gaan we 
zaken doen’ 

• Bepaal welk type berichten je 
wenst uit te wisselen 

• Breng de handelsgerichte 
 processen in kaart 

• Dwing geen standaarden af maar vorm 
een werkgroep per aandachtsgebied 

• ‘Organiseer op consensus en 
niet op uitzondering’ 

AANDACHTSPUNTEN 
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uitwisseling van artikelstamdata (alle kenmerken van een artikel 

zoals kleur, maat, materiaalcode, artikelgroep), een pakbon en een 

orderbevestiging. Aanvullend wil een detaillist mogelijk ook inzicht 

in levertijden terwijl een leverancier liever doorverkoopcijfers 

(salesreport) ontvangt waarmee hij zijn productie kan bijsturen. 

Mogelijk zijn de laatste twee voorbeelden nog te ambitieus bij de 

start van digitale samenwerking. Uiteindelijk is het belangrijk om te 

organiseren op consensus en niet op uitzonderingen. 

Fase 3 – Experimenteren: ‘Ontwikkel een pilot’ 

Voordat er een brancheoplossing wordt geselecteerd is het 

verstandig om op kleine schaal te experimenteren. Hieronder 

worden de stappen beschreven die ondernomen kunnen worden: 

Stap 3A: Functioneel ontwerp 

In een functioneel ontwerp wordt aangegeven waartoe de 

branchetoepassing in staat zou moeten zijn. Hierbij dient rekening 

te worden gehouden met de gemaakte afspraken uit de vorige 

fase. Dit resulteert in de eerste ontwerpschetsen van de toepassing. 

Hierbij is het belangrijk om de pilot niet allesomvattend te laten 

zijn, maar dat men zich concentreert op de basisfunctionaliteit. 

Eveneens dient er tijdens deze stap bepaald te worden wie er 

binnen de pilot-omgeving digitaal gaan samenwerken. 

Stap 3B: Selecteer branchepakket 

Aan de hand van de functionele eisen worden een aantal ICT-

aanbieders uitgenodigd om hun oplossing te presenteren. Via het 

HBD-portaal ketendigitalisering kan achterhaald worden welke 

Stap 3a 
Functioneel 

ontwerp 

Stap 3b 
Selecteer 

branchepakket 

Stap 3c 
Oprichting ketenloket 

Stap 3d 
Monitoring van 
ketenberichten 

Stap 3e 
Evaluatie pilots 
en rapportage 

fase 3 
Pilots: 

‘Ruimte om te 
experimenteren’ 

• Houdt de pilot simpel 

• Vraag softwarehuizen wie digitale 
 samenwerking ‘aankunnen’ 

• Vraag leveranciers met wie ze digitaal 
samen willen werken 

• Documenteer alle uitkomsten 

• Consulteer uw brancheorganisatie 
voor overzicht van IT oplossingen 
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oplossingen reeds beschikbaar zijn. De opdracht wordt gegund aan 

die partij met de economisch meest voordelige aanbieding, gelet 

op de hierna genoemde criteria: 

1. Kwaliteit – bewezen praktijkervaring, betrouwbaarheid 

 en continuïteit 

2. Prijs – totale prijs, de gehanteerde tarieven, verdeling 

werkzaamheden en benodigde uren 

3. Vakbekwaamheid – branchespecifi eke ervaring en 

opleidingsniveau van de medewerkers 

4. Werkwijze – methodiek, wijze van rapporteren, doorlooptijd. 

5. Capaciteit – hoeveelheid detaillisten en leveranciers die 

bediend kunnen worden 
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Stap 3C: Oprichting ketenloket (brancheoplossing) 

Nadat er een keuze is gemaakt voor een ICT-aanbieder zal er 

een prototype moeten worden ontwikkeld. Met de toekomstige 

‘service provider’ wordt een raamovereenkomst opgesteld met 

een beschrijving van de condities (Service Level Agreement) van 

licentievormen, beschikbaarheidsgaranties, prijzen en eigendom 

van data. Eveneens dient er een regeling getroffen te worden voor 

latere toetreders die niet deelnemen aan de pilot. 

Bijvoorkeur worden ook afspraken gemaakt over het eigendom 

van de broncode. De klanten (detaillisten en leveranciers) van het 

ketenloket sluiten per defi nitie een contract met het platform en 

niet met de ICT-aanbieder. 

Stap 3D: Monitoring van ketenberichten 

Zodra de pilot van start gaat is het belangrijk om de digitale 

berichtenstroom te analyseren. Hieruit kan worden afgeleid: 

• Wie met wie samenwerkt; 

• hoe intensief er wordt samengewerkt en… 

• welke vormen van samenwerking er plaats vinden. 

Stap 3E: Evaluatie pilot en rapportage 

Uit de pilot komt naar voren waar ieders verantwoordelijkheden 

liggen, maar ook waar de kosten vallen. Deze kunnen worden 

samengevat in een businesscase, opgesteld volgens vast format 

verkrijgbaar bij het HBD (zie bijlage 1). De belangrijkste uitkomst 
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van de pilot moet zijn of de deelnemers hun doelen kunnen 

realiseren met de oplossing van de gekozen service provider. 

Uiteraard moeten de door de deelnemers gesignaleerde knelpunten 

goed worden gedocumenteerd zodat deze meegenomen kunnen 

worden bij de fi nale ontwikkeling van een brancheoplossing. 

Fase 4 – Opschalen: ‘Wie kunnen hier nog meer van leren’ 

Zodra er sprake is van een volwassen keteninstrument wordt het 

tijd om de pilot op te schalen naar de rest van de brancheleden of 

aanverwante branches. De fi guur op de volgende pagina beschrijft 

de drie stappen die daartoe genomen moeten worden: 

Stap 4A: Communicatiestrategie 

Om een vliegwieleffect op gang te brengen zal elke partij voor 

zichzelf een strategisch marketingplan voor ‘zijn’ klant (detaillisten, 

groothandels en leveranciers) moeten gaan opstellen met vragen als: 

• Wie moet de boodschap brengen, naar wie luistert men? 

• Hoe moet de boodschap inhoudelijk in elkaar zitten, wat wil men? 

• Welk medium is het meest geschikt, wat leest men? 

• Hoe borg je de boodschap, wat brengt hen tot daadwerkelijk 

 participeren? 

Stap 4B: Verwerving kritische massa 

Afhankelijk van het marketingplan zouden er bijvoorbeeld door 

middel van bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten nieuwe leden 

geworven kunnen worden. Vooral de promotie onder leveranciers 
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hoofdstuk 3 

Stap 4a 
Bepaal 

communicatiestrategie 

Stap 4b 
Verwerking 

‘kritische massa’ 

Stap 4c 
Uitdaging van 
‘best practices’ 

fase 4 
Opschalen: 

‘wie kunnen hier 
nog meer van leren’ 

• Organiseer roadshows 

• Snuffelstage 

• Doorverwijzen naar 0 2009 

• Ontwikkel e-vaardigheden bij
 brancheleden en retailopleidingen 

AANDACHTSPUNTEN 

kan een sneeuwbaleffect teweeg brengen omdat zij hun klanten 

kunnen inbrengen. Er zijn zelfs vormen denkbaar waarbij ter proef 

een leverancier kosteloos haar detaillisten laat deelnemen om ze te 

prikkelen de overstap te maken. 

Stap 4C: Uitdragen ‘best practices’ en ‘lessons learned’ 

Alle ervaringen, kennis en inzicht zou gebundeld aangeboden 

moeten worden via een website van het onafhankelijke 

ketenplatform. Uiteindelijk moeten ook andere partijen zich 

geprikkeld voelen om zich te gaan spiegelen aan succesvolle 

ketendigitaliseringsinitatieven. Andere concrete acties die de 

achterban weinig tijd en geld kosten zijn: 

• Biedt aan om een halve dag bij een ketensamenwerkende 

collega op de werkvloer mee te lopen 

• Biedt gratis consult aan van een adviseur die een halve dag  

meeloopt 

• Promoot ketendigitalisering in de basisvakopleidingen 

• Maak een documentaire over de opzet van succesvolle 

ketensamen werking, inclusief ‘echte’ rekensommen 

• Start samen met collega-brancheorganisaties een leertraject op  

om via ervaringsuitwisseling sneller tot ideeën te komen; 

• Ontwikkel een module binnen HBD-lesprogramma (e-learning) 

3.3 enkele praktische do’s and don’ts 

Do’s 

Tijdens fase 1: 

• 	Zorg ervoor dat de urgentie bij alle deelnemers wordt gevoeld 

(ter bevordering van de dialoog); 

• 	Richt u op gemotiveerde deelnemers en informele leiders om 

belemmerende structuren binnen organisatie en schotten in de 

keten te doorbreken (aanstekelijk enthousiasme verleidt); 

• 	Wissel zoveel mogelijk informatie uit via een gedeeld ICT-systeem 

en/of een website (dit zorgt voor inzicht, overzicht en bevordert 

het zelfsturend handelen); 

• 	Zorg voor open relaties en korte lijnen tussen de deelnemers 

door middel van multidisciplinaire overleggen, e-maillijsten/ 

databases en periodieke bijeenkomsten (dit voorkomt 

afschuifproblematiek). 

Tijdens fase 2: 

• 	Houd steeds voor iedereen scherp en duidelijk waar u met wie 

naar toe wilt en wat u met elkaar wilt bereiken en blijf elkaar 
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hierop aanspreken (visie en resultaten geven een gedeelde Tijdens fase 2: 

prestatiefocus). 	 • Probeer niet een verandering te realiseren door een convenant 

• 	Maak afspraken met ketenpartners over het gezamenlijk resultaat, met volzinnen te formuleren (vaak is een missie van drie 

het primaire proces en de capaciteit inclusief tijd en kwaliteit die woorden krachtiger dan een uitonderhandeld document). 

wordt geleverd (dit garandeert uitvoering van de afspraken). • Beschrijf de primaire processen niet in termen van organisaties 

maar in activiteiten (daarmee bereikt u geen transparantie in wat 

Tijdens fase 3: er echt gebeurt). 

• 	Breng focus aan door de pilot te beperken tot hoofdzaken binnen • Zie een goede ketensamenwerking niet als een tijdelijk project 

de digitale samenwerking. met een afgebakend budget (verankering en overdracht gaan 

• 	Werk samen in korte verbetercycli aan urgente knelpunten in de niet vanzelf). 

keten en pak in teams gewenste proces- en productinnovaties op • Discussieer niet uitgebreid over de regie(rol) maar maak in plaats 

(zo blijft u realistisch). van daarvan heldere afspraken over de rolverdeling (coördinatie, 

afstemming, informatieuitwisseling, monitoring, innovatie en 

Tijdens fase 4: besluitvorming zijn zeker zo belangrijk). 

• 	Maak ketenpartners vertrouwd met de competenties van • Houd de eisen, behoeften en competenties van cliënten of de 

andere partners. Bezoek elkaar en deel kennisontwikkeling, doelgroep niet buiten beschouwing bij de ketensamenwerking 

capaciteit, ICT-faciliteiten en professionalisering (verankering van (dan verandert er niets wezenlijks voor de cliënt). 

ketensamenwerking vraagt om een gezamenlijke leeromgeving). 

Tijdens fase 3: 

Don’ts • Zorg voor objectieve gunningscriteria tijdens de selectie van een 

Tijdens fase 1: ICT-aanbieder (dit bevordert marktwerking en voorkomt 

• 	Bedenk niet een tot in details een uitgewerkt plan van aanpak en vriendjespolitiek) 

probeer niet alle mitsen en maren net zo lang te bespreken tot 

iedereen het eens is (u weet dan zeker dat de roll-out niet van de Tijdens fase 4: 

grond komt). • Verstop niet de successen en bereikte resultaten in de keten voor 

• 	Regisseer de verwezenlijking van een gedeelde visie niet vanuit de buitenwereld (onbekend maakt zelfs de meest vergevorderde 

eigen belangen (dan vergeet u dat ketensamenwerking een open koploper onbemind). 

houding vergt en vraagt om win-win situaties). 
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bijlage 1: relevante organisaties 

Nederland Digitaal in Verbinding 

De zes organisaties ECP.NL, Hoofdbedrijfschap 

Detailhandel (HBD), Media Plaza, Nederland 

Breedbandland, SenterNovem en Syntens 

hebben hun krachten gebundeld in 

Nederland Digitaal in Verbinding. 

Deze zes partijen helpen u kansen te creëren 

én te benutten door digitaal samen te 

werken met klanten, partners en leveranciers. 

U profi teert van de krachtenbundeling door 

een groot en breed aanbod en de vele 

expertises. Nederland Digitaal in Verbinding 

is een initiatief van het ministerie van 

Economische Zaken. 

www.ndiv.nl 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

Het kenniscentrum voor informatie en advies 

aan collectieve ondernemersorganisaties 

Aanbod: begeleiding bij samenwerking 

T 070 - 338 56 60 

info@hbd.nl 

www.hbd.nl 

ECP.NL 

Hét platform voor eNederland 

Aanbod: digibarometer 

T 070 - 419 03 09 

info@ecp.nl 

www.ecp.nl 

Stichting Media Plaza 

Onafhankelijk kennisknooppunt dat trends, 

thema’s en technologische ontwikkelingen 

inzichtelijk maakt. 

Aanbod: seminars, kennisoverdracht en 

informatievoorziening 

T 030 - 291 41 11 

info@mediaplaza.nl 

www.mediaplaza.nl 

Nederland BreedbandLand 

Voor beter en slimmer gebruik van breedband 

Aanbod: begeleiding voor groepen 

ondernemers en brancheorganisaties 

T 06 - 1088 8902 

redactie@nederlandbreedbandland.nl 

www.nederlandbreedbandland.nl 

SenterNovem 

Agentschap voor duurzaamheid en innovatie 

Aanbod: innovatieprestatiecontracten en 

innovatievouchers 

T 070 - 373 50 00 

ndiv@senternovem.nl 

www.senternovem.nl 

Syntens 

Hét innovatienetwerk voor ondernemers 

Aanbod: workshops, advies en begeleiding 

bij samenwerking 

T 088 - 444 04 44 

ndiv@syntens.nl 

www.syntens.nl 
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